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ՀՏԴ 001.6+001.9 

Կեղծ և ապակողմնորոշիչ գործառույթներ գիտական հրատարակության, 

մատենագրության և գիտաչափության ոլորտներում 

Ալեքսան Շահխաթունի, Արամ Միրզոյան 
ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն 

ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտի 

կազմում գործող Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի 

կենտրոնի գործունեության ուղղություններից մեկն է հրատարակչական էթիկայի 

տարատեսակ խախտումների մոնիթորինգը՝ դրանց պատճառները 

բացահայտելու և հետագա խախտումները կանխելու նպատակով: Այդ 

գործունեության կարևոր մաս է կազմում գիտական հանրության տեղեկացումը 

հրատարակման և մատենագիտության մեջ վերջին տարիներին տարածված 

բացասական երևույթների մասին, քանի որ հաճախ գիտական 

աշխատությունների հեղինակները և այդ աշխատությունները հրապարակող 

խմբագիրներն ու հրատարակիչները դառնում են խարդախության զոհ կամ 

անգիտակցաբար խախտում են գիտական ձեռագիրը հրապարակելու ընդունված 

խաղի կանոնները: 

Վերջին տասնամյակում աշխարհում կտրուկ աճել է գիտության ոլորտում 

հրատարակչական և տեղեկատվական գործունեության «գիշատիչ» ասպեկտը: 

Այս երևույթն ավելի շատ է հարվածել երրորդ աշխարհի երկրներին, սակայն 

տարածված է նաև զարգացող երկրներում: Այս ակնարկում նկարագրվում են 

աշխարհում ստեղծված իրավիճակը` կապված հրապարակման էթիկայի աճող 

խախտումների և վատ որակի ու կեղծ հրատարակչական, մատենագիտական և 

գիտաչափական ծառայությունների մատուցման հետ, ինչպես նաև այդ 

բացասական երևույթների դեմ ընթացող պայքարի մեթոդներն ու ձևերը: Կտրվեն 

խորհուրդներ, ինչպես բացահայտել անբարեխիղճ հրատարակիչներին, 

խուսափել գիշատիչ, «թափոնային» և գողացված ամսագրերից, չգայթակղվել ոչ 

հեղինակավոր, խարդախ և կեղծ գիտաժողովների հրավերներով, տարբերակել 

ամսագրի իրական ազդեցության գործոնը «նկարած» թվից։ 

Բանալի բառեր. հրատարակչական էթիկա, գիտական հոդված, գիտական 

ամսագիր, գիտաչափություն, ինդեքսավորող համակարգեր, մատենագրող 

համակարգեր, ամսագրի ազդեցության գործոն, թափոնային ամսագրեր, գիշատիչ 

ամսագրեր, գողացված ամսագրեր, խարդախ հրատարակիչներ, 

ապակողմնորոշիչ չափորոշիչներ, անբարեխիղճ հեղինակներ, ապակողմնորոշիչ 

մետրիկաներ, կեղծ գիտաժողովներ: 
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Fake and misleading actions in scientific publishings, bibliographies and scientometrics 

Aleksan Shahkhatuni, Aram Mirzoyan 

Center for Scientific Information Analysis and Monitoring, IIAP NAS RA 

One of the activities of the Center for Scientific Information Analysis and Monitoring of the 

Institute for Informatics and Automation Problems of the National Academy of Sciences of 

the Republic of Armenia is the monitoring of the various violations of the publication ethics 

in order to identify the their causes and prevent further ones. An important part of this 

activity is to inform the scientific community about the negative phenomena that have 

spread in recent years in the publications and bibliography, because often the authors of 

scientific works, the editors and publishers of these works fall victim to fraud or 

unintentionally violates the rules of the game. 

Over the past decade, the "predatory" aspect of publishing and information activities in the 

field of science has sharply increased in the world. This phenomenon has hit especially the 

third world countries, but it also occurs in developing countries. This review describes the 

current situation in the world in connection with the increasing violations of the publication 

ethics and the provision of poor-quality and fraudulent publishing, bibliographic and 

scientometric services, as well as methods to combat these phenomena. Recommendations 

will be made: how to identify unscrupulous publishers; how to recognize predatory, "trash" 

and hijacked journals; how not to be tempted by invitations to unauthoritative, fraudulent 

and false conferences; how to distinguish the legitimate impact factor of the journal from 

simply "drawn" one. 

Keywords: publications ethics, scientific article, scientific journal, scientometrics, indexing 

systems, referring systems, journal impact factor, trash journals, predatory journals, hijacked 

journals, fraudulent publishers, misleading indicators, unscrupulous authors, misleading 

metrics, scam conferences. 

Ложные и вводящие в заблуждение явления в научном издательстве, 

библиографии и наукометрии 

Алексан Шахатуни, Арам Мирзоян 

Центр анализа и мониторинга научной информации ИПИА НАН РА 

Одно из направлений деятельности Центра анализа и мониторинга научной 

информации Института проблем информатики и автоматизации Национальной 

академии наук РА является мониторинг различных нарушений публикационной этики 

с целью выявления причин и предотвращения дальнейших нарушений. Важной 

составляющей этой деятельности является информирование научной общественности 

о распространившихся в последние годы негативных явлениях в публикационном и 

библиографическом деле, поскольку часто и авторы научных работ, и публикующие 

эти работы редактора и издатели научных изданий становятся жертвами 

мошенничества или сами неумышленно нарушают правила игры, принятые при 

публикации научной рукописи. 

В течение последнего десятилетия в мире резко возрос «хищнический» аспект 

издательской и информационной деятельности в сфере науки. Это явление больше 

поразило страны третьего мира, но имеет место и в развивающихся странах. В данном 
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обзоре описываются сложившаяся ситуация в мире в связи с участившимися 

нарушениями публикационной этики и предоставлением некачественных и 

мошеннических издательских, библиографических и наукометрических услуг, а также 

методы и способы борьбы с этими явлениями. Будут даны рекомендации: как 

идентифицировать недобросовестных издателей; как распознавать хищние, 

«мусорные» и украденные журналы; как не соблазняться приглашениями на 

неавторитетные, мошеннические и ложные конференции; как отличить 

действительный импакт-фактор журнала от просто «нарисованного». 

Ключевые слова: публикационная этика, научная статья, научный журнал, 

наукометрия, системы индексирования, системы реферирования, импакт-фактор 

журнала, мусорные журналы, хищные журналы, украденные журналы, вводящие в 

заблуждение издатели, вводящие в заблуждение индикаторы, недобросовестные 

авторы, вводящие в заблуждение метрики, ложные конференции. 
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1. Ներածություն 

Գիտնականը առանց աշխատությունների 

անպտուղ ծառ է: 

Սաադի 

Այսօր յուրաքանչյուր գիտաշխատող իր հետազոտությունը 

ծրագրավորելիս, կատարելիս, արդյունքները հրապարակելիս ու 

տնօրինելիս առնչվում է մի շարք ծառայությունների հետ, որոնք կոչված են 

ապահովելու հետազոտական ցիկլի դյուրին, անխափան և որակյալ 

աշխատանքը: Այդ ծառայությունների մեջ առանձնանում են 

հրատարակչական և տեղեկատվական ոլորտների ծառայությունները, 

որոնք անհրաժեշտ են հիմնարար և կիրառական, բնական, 

հասարակագիտական ու հումանիտար բնագավառներում տեսական և 

փորձարարական հետազոտություններ իրականացնողներին: 

Նախ՝ հետազոտությունը ծրագրավորելիս հարկավոր է համոզվել, որ այն 

նորույթ է և արդիական, ինչի համար հետազոտողն օգտվում է գոյություն 

ունեցող հեղինակավոր մատենագրող և ինդեքսավորող շտեմարաններից, 

ինչպես բազմամասնագիտական (առաջին հերթին՝ Web of Knowledge և 

Scopus), այնպես և մասնագիտացված (AGRICOLA, Chemical Abstracts Service, 

Cochrane Library Databases, EconLit, GeoRef, Global Health, MEDLINE, Modern 

Language Association International Bibliography, PsycInfo և այլն)՝ կատարելով 

որոնողական աշխատանքներ բանալի բառերով և դասակարգիչներով իր 

հետազոտության ուղղությամբ հրապարակված հոդվածներում, 

ժողովածուներում, գիտաժողովների նյութերում և այլ մատենագրված 

փաստաթղթերում: Նա շահագրգռված է և ակնկալում է, որ 

տեղեկատվական-որոնողական շտեմարաններն առավելագույնս 

հեշտացրել են որոնման գործընթացը՝ նախօրոք մշակելով, ճշգրտելով ու 

դասակարգելով հրապարակումներն ըստ բովանդակության, պարունակում 

են միայն ստուգված ու վստահելի տեղեկություններով հրապարակումներ, 

որոնք հնարավորինս ամբողջական ներկայացնում են իրեն հետաքրքրող 

հարցի ներկա վիճակը: 
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Հետազոտության ընթացքում և ավարտից հետո հետազոտողը պետք է 

գիտական հանրությանը ներկայացնի ընթացիկ և վերջնական 

արդյունքները, հետևաբար նա կարիք ունի մասնակցելու հեղինակավոր 

գիտաժողովներին և հրապարակվելու կարդացվող, այսինքն բարձր 

վարկանիշ ունեցող գիտական ամսագրերում, որոնք մատենագրվում և 

ինդեքսավորվում են լավագույն տեղեկատվական-որոնողական 

շտեմարաններում (առաջին հերթին՝ Web of Knowledge և Scopus): 

«Չհրապարակված արդյունքը նշանակում է այդ արդյունքի 

բացակայություն»,- ասել է ֆիզիկոս Պյոտր Կապիցան, ինչը, գուցե, տրիվիալ 

է, բայց ճշմարիտ: 

Բարեխիղճ հետազոտողը շահագրգռված է իր արդյունքների և 

աշխատությունների մատչելիությունն ու տեսանելիությունն ապահովելու 

մեջ, ինչի համար անհրաժեշտ է դրանք ընդգրկել վստահելի պահոցներում և 

տեղեկատվական շտեմարաններում, որոնք համալրված են հոդվածների 

նյութի որոնման խորացված համակարգով: Նա նաև շահագրգռված է, որ իր 

արդյունավետությունն անաչառ գնահատվի արժանահավատ 

համակարգերի կողմից ժամանակակից գիտաչափական մեթոդների 

կիրառմամբ (առաջին հերթին՝ InCites, Clarivate Analytics, Journal Citation 

Reports, SciVal, SCImago և այլն): 

Հետագայում հետազոտողը կցանկանա ձևավորել համախոհների խումբ և 

առաջնորդել իր հետնորդներին, ինչպես նաև իր մտահղացումներն 

իրականացնելու համար ստանալ աջակցություն: Հետևաբար հարկավոր է 

իր անհատական տվյալների և իր կազմակերպության ձեռքբերումների 

մասին տեղեկատվություն տեղադրել և ապահովել դրա մատչելիությանը 

համապատասխան հարթակ տրամադրող տեղեկատվական լավագույն 

ցանցային ծառայություններում (առաջին հերթին՝ Researcher ID, Scopus ID, 

Integrated IR, ORCID և այլն): 

Վերջապես հետազոտողը շահագրգռված է ժառանգել կամ հիմնել 

սեփական գիտական հարթակ՝ մենագրություն, պարբերական ամսագիր 

կամ գիտաժողով՝ իր ստեղծած դպրոցի ձեռքբերումներն ու 
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հայտնագործությունները պատշաճ ներկայացնելու, զարգացնելու և 

տարածելու համար, ինչի համար պետք է դիմի որևէ բարեխիղճ 

հրատարակչի: 

Նշված ծառայությունները, որպես կանոն, վճարովի են, և զարգացող 

երկրների գիտաշխատողների ու հրատարակիչների համար 

դժվարամատչելի, իսկ հաճախ պարզապես անհասանելի են: 

Այդ վիճակից օգտվում են զեղծարարները՝ առաջարկելով ավելի ցածր 

գներով շինծու, կեղծ կամ ցածրորակ ծառայություններ: Վերջին 

տասնամյակում նման անբարեխիղճ, իսկ որոշ դեպքերում խարդախ 

գործունեությունը կտրուկ աճել է՝ հասնելով անհանդուրժելի և սպառնալի 

չափերի։ Այդ զեղծագործների զոհ են դառնում հիմնականում զարգացող 

երկրների գիտաշխատողները, ընդ որում ոչ միայն ֆինանսական 

միջոցների սղության, այլ նաև կրթական ծրագրերում ժամանակակից 

գիտական տեղեկատվության և հրատարակչության հետ առնչվող հարցերի 

ուսուցման բացթողումների պատճառով: Զեղծարարների ծուղակն ընկել են 

նաև գիտաշխատողներ, խմբագիրներ ու հրատարակիչներ ՀՀ-ից՝ 

հիմնականում նման գործունեության մասին անտեղյակ լինելու 

պատճառով: 

Տարբեր երկրների գիտական մամուլում հրատարակվել են 

զեղծարարությունները նկարագրող և նախազգուշացնող հազարավոր 

հրապարակումներ, սակայն Հայաստանում սա նմանատիպ առաջին 

հրապարակումն է: Տարբեր լեզուներով արդեն հստակեցվել են այդ 

երևույթները նկարագրող տերմինները, սակայն հայերենում այդ 

հասկացությունները դեռ չունեն միարժեք անվանում: Այս ակնարկում մենք 

կօգտագործենք անգլերենից բառացիորեն թարգմանված տարբերակները: 

Օրինակ, գերշահույթ հետապնդող անբարեխիղճ հրատարակիչներին կամ 

ամսագրերը նկարագրող անգլերեն «predatory» տերմինը մենք առաջարկում 

ենք հայերենում ներկայացնել «գիշատիչ» բառով, իսկ որևէ ամսագրին 

նմանակեցնող զեղծարարների կողմից ստեղծած կեղծ պատճենը 
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նկարագրող «hijacked» տերմինը ներկայացնելու համար կիրառել 

«առևանգված» բառը: 

Հավելվածում նկարագրված են ակնարկում հիշատակված համակարգերը, 

կազմակերպությունները, ընկերությունները, ծառայությունները, նրանց 

հապավումները, ինչպես նաև բերված են որոշ տերմինների 

բացատրությունները: 

Ստորև կներկայացվեն գիտական արդյունքների հրատարակման հետ 

կապված տարածված խնդիրները, սխալները, մոլորությունները, 

զեղծարարությունները և խարդախությունները, ինչպես նաև կտրվեն 

դրանցից խուսափելու խորհուրդներ: 

 

2. Հրատարակչական էթիկայի զեղծարարություններ 

Եթե մեկը խաբում է ձեզ՝ նա զեղծարար է, եթե նա 

խաբում է երկրորդ անգամ՝ դուք նրա գործընկերն եք: 

Վլադիմիր Լևի 

Արժանահավատ և արժեքավոր գիտական նոր արդյունքն ընթերցողին 

պատշաճ և որակյալ տեսքով հասցնելն անհնար է առանց այդ գործընթացի 

բոլոր մասնակիցների կողմից հրատարակչական էթիկայի կանոնների 

խստիվ պահպանմանը: Երկար տարիների ընթացքում ձևավորվել է այդ 

գործընթացի որակն ապահովող ինքնակառավարվող բազմակողմ 

մեխանիզմ, որում հիմնական կողմերը կիսում են որակյալ հոդված 

հրատարակելու պատասխանատվությունը: Այդ կողմերն են. 

1. Հրապարակման հեղինակը, որը պարտավոր է ներկայացնել իր 

կատարած հետազոտության ընթացքը և իրական արդյունքները՝ 

բարեխղճորեն նշելով օգտագործված բոլոր աղբյուրներն՝ ընդունված 

կարգով ձևակերպված հղումներում: 

2. Գրախոսը, որը ստուգում և բացահայտում է հրատարակման 

ներկայացվող աշխատանքի որակն ու գիտական արժեքը (օրինակ՝ 
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գրագողության առկայությունը, աշխատանքի գիտական նորույթը, 

արդիականությունը, հղումների համապատասխանությունը և 

ամբողջականությունը, օգտագործված մեթոդների վստահելիությունը և 

այլն)։ 

3. Հրատարակիչը կամ խմբագիրը, որը, հաշվի առնելով գրախոսների 

կարծիքները և հեղինակների պարզաբանումները, որոշում է՝ այս կամ այն 

գործը հրատարակել, թե՝ ոչ: Նա առաջնորդվում է իր հրատարակչության և 

տվյալ պարբերականի հեղինակությունը բարձրացնելու նպատակներով և 

հրատարակչական գործընթացում որպես խմբագիրներ ու գրախոսներ 

ներգրավում է հեղինակավոր գիտնականների՝ պահանջելով նրանցից 

հետևողականորեն ապահովել գիտական հրատարակությունների բարձր 

որակը։ 

Ինչ-որ տեղ դա նման է կայացած և ժողովրդավարական երկրներում 

օրենսդիր, դատական և գործադիր իշխանությունների անկախ 

համագործակցությանը:  

Հասկանալի է, որ կողմերից յուրաքանչյուրն արժանահավատ գիտությանը 

ծառայելուց բացի ունի իր ուրույն նպատակներն ու խնդիրները, որոնք 

կարող են հակադրվել միմյանց, ինչի հետևանքով կողմերից յուրաքանչյուրը 

կարող է փորձել խախտել հրատարակչական էթիկան։ Երբեմն դա 

հաջողվում է: Ուստի ոչ միշտ է, որ գիտական հանրությունը ստանում է 

որակյալ գիտական հրապարակում։ Հետևաբար, այս եռակողմ միության 

հիմնական նպատակն է միասնաբար երաշխավորել որակյալ 

արտադրանքի, տվյալ դեպքում՝ հրատարակությունների, ստեղծումն ու 

առաքումը։ Որակյալ արտադրանքի առկայությունը թույլ կտա վստահել 

դրանում արտացոլված արդյունքներին և կիրառել դրանք այլ 

հետազոտություններում։ 

Ավելի ընդհանուր գիտական հրատարակչական էթիկան սահմանվում է 

որպես գիտական հրապարակումների ստեղծման, տարածման և 

օգտագործման գործընթացներում ներգրավված հեղինակների, 
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գրախոսների, խմբագիրների, հրատարակիչների և ընթերցողների 

փոխհարաբերություններում մասնագիտական վարքի նորմերի համակարգ: 

Մենք կդիտարկենք հրապարակման համար պատասխանատու նշված 

կողմերի մոտ հրատարակչական էթիկայի հաճախակի հանդիպող 

խախտումները։ 

Հարկավոր է նշել, որ իրականում գոյություն ունի ևս մի կողմ՝ 

հետազոտությանը ֆինանսական աջակցություն տրամադրողը, որը 

նույնպես ունի իր շահերը և կարող է ակամա կամ գիտակցաբար պատճառ 

հանդիսանանալ հրատարակչական էթիկայի խախտումների: Օրինակ, դա 

կարող է լինել որևէ արտադրական կազմակերպություն, որը շահագրգռված 

է իր արտադրանքի քողարկված առաջխաղացման կամ գովազդի մեջ:  

Հրատարակչական էթիկայի խախտումների զգալի մասը ի հայտ են եկել 

ֆինանսական աջակցություն տրամադրող մարմինների վարած 

քաղաքականության հետևանքով: Աջակցության որոշում կայացնելիս 

նրանք առաջնորդվում են նաև հայցողների գիտական գործունեության 

արդյունավետությամբ, ինչը վերջին տասնամյակներում հաճախ 

գնահատվում է ֆորմալ ցուցանիշներով՝ հրապարակումների թվով, դրանց 

վրա կատարված հղումների քանակով և դրանց ածանցյալ մի շարք 

գիտաչափական մեծություններով: Երբեմն այդ ցուցանիշներին տրվում է 

չարդարացված չափազանց մեծ նշանակություն, ինչը և բերել է 

գիտականների մոտ անառողջ ցանկության առաջացման՝ ամեն գնով, 

թեկուզ արհեստականորեն, բարձրացնել այդ ցուցանիշները: Որոշ 

գիտնականների ու գիտական կազմակերպությունների համար դա դարձել 

է նույնիսկ ինքնանպատակ, ինչից և օգտվում են զեղծարարները, 

առաջարկելով մի շարք «լուծումներ»: Մասնավորապես, հրապարակման 

ավանդական ձևավորված դժվար ու երկարատև գործընթացը շրջանցելու 

նպատակով տպագրվել ալտերնատիվ գիտական նորաստեղծ մամուլում, 

որը նաև ավելի մատչելի է գնի տեսանկյունից: Այս ճանապարհով 

հնարավոր է դառնում ապատեղեկացնել ոչ շատ բծախնդիր հաշվառողին 

արհեստականորեն ուռճացրած ցուցանիշներով: 
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2.1. Հեղինակի կողմից հրատարակչական էթիկայի հնարավոր 

խախտումներ 

Գիտության սերը ճշմարտության սերն է, ուստի 

ազնվությունը գիտնականի հիմնական առաքինությունն է: 

Լյուդվիգ Ֆոյերբախ 

Հրապարակման մեջ առկա արդյունքների և տեղեկությունների 

հավաստելիության համար պատասխանատվությունը կրում են 

հեղինակները, քանի որ ո՛չ խմբագրությունը, ո՛չ էլ գրախոսները չեն 

իրականացնում կամ կրկնում տվյալ հետազոտությունը։ Շատ ամսագրեր 

հեղինակներից պահանջում են ստորագրությամբ հաստատել 

հետազոտության ինքնատիպությունը, անկողմնակալությունը, 

անաչառությունը, գիտական էթիկայի պահպանումը: Սակայն շատ 

հրապարակումներ դեռևս զերծ չեն զանազան տեսակի խախտումներից: 

Բազմակի ներկայացում: Շատ հեղինակներ նույն բովանդակությամբ 

հոդվածն ուղարկում են միանգամից մի քանի ամսագրեր՝ խախտելով 

բացառիկության (exclusivity) պահանջը։ Նման վարքագիծն ունի երեք 

հիմնական պատճառ. մեծանում է հոդվածի հրատարակման 

հավանականությունը, չի ձգձգվում առաջին ամսագրի մերժման դեպքում 

հաջորդին ուղարկելու ժամանակահատվածը և արհեստականորեն 

մեծանում է սեփական հրապարակումների քանակը: Բացառիկության 

պահանջը ենթադրում է, որ եթե հոդվածը տպագրության է ընդունվում որևէ 

ամսագրում, ապա հեղինակն անհապաղ այդ մասին պետք է զգուշացնի 

մյուս ամսագրերի խմբագիրներին, որտեղ նա ուղարկել էր իր հոդվածը՝ 

հրապարակումը կասեցնելու համար։ Սակայն հաճախ հեղինակները չեն 

հետևում այս սկզբունքին, ինչի արդյունքում նույն հոդվածը 

հրատարակվում է երկու կամ ավելի անգամ։ Իհարկե, այժմ 

հրատարակիչներն ունեն այս երևույթի դեմ պայքարելու կամ դրա մասին 

տեղեկանալու սեփական մեխանիզմներ, ինչի շնորհիվ այս խնդիրը քիչ թե 

շատ կարելի է համարել լուծված։ Սակայն այն դեռևս հրատապ է երկրորդ 

պլանի կամ ազգային ամսագրերում, որտեղ հրապարակումները հաճախ 

կրկնվում են, օրինակ՝ այլ լեզվով կամ չնչին վերախմբագրված տեսքով։ 
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Հրապարակման արհեստական տրոհում: Հրապարակումն 

արհեստականորեն տրոհվում է մի քանի մասի կամ մասնակիորեն 

խաչաձևվում։ Սա հրապարակված հոդվածների քանակն 

արհեստականորեն բարձրացնելու բավականին տարածված 

ռազմավարություն է, որը կոչվում է «սալյամի» (salami slicing), երբ 

հետազոտության ընթացքում ձեռք բերված նոր նյութը մասնատվում է 

առանձին տարրական միավորների (ինչպես երշկեղենը՝ շերտերի), որոնք 

հետագայում օգտագործվում են տարբեր հրապարակումներում՝ առանց 

փոփոխման կամ չնչին խմբագրված տեսքով: Խմբագիրների վերաբերմունքն 

այս երևույթին, որը քաջ հայտնի է նաև միջազգային գիտական 

հանրությանը, միարժեք չէ և կարելի է ձևակերպել այսպես. անցանկալի 

կամ նույնիսկ մեղադրելի, բայց ոչ արգելված: Սակայն իրենց հարգող շատ 

հրատարակիչներ հեղինակներից ուղղակիորեն պահանջում են խուսափել 

տվյալների տրոհումից, քանի որ դա հանգեցնում է ամսագրի ծավալի 

ավելորդ վատնմանը և ստեղծում է բարդություններ՝ հետազոտության 

ամբողջական պատկերի որոնման կամ հասկանալու համար: Դա 

«ինքնագրագողության» տարատեսակ է, որն, իհարկե, բերում է հոդվածների 

թվի, բայց ոչ գիտական հեղինակության աճի: Բարձր հեղինակություն և 

պատշաճ գրախոսներ ունեցող ամսագրերում այս երևույթն անհնար է 

(ավելին, այնտեղ հեղինակներից պահանջում են հստակորեն նշել այն 

մասին, որ հոդվածի նյութը նոր է և այլ տեղ չի ուղարկվել), սակայն երկրորդ 

պլանի ամսագրերի խմբագիրները երբեմն հանդուրժում են նման 

հոդվածներ՝ հեղինակին չկորցնելու կամ ամսագիրը հաստացնելու 

պատրվակով:  

Գրագողություն: Գրագողություն է համարվում գաղափարների, գրաֆիկայի 

և տեքստի չթույլատրված կրկնակի հրապարակումը: Սա հեղինակների 

կողմից թույլ տրվող խախտումների մեջ մեկ այլ տարածված երևույթ է։ Այն 

համարվում է հեղինակային իրավունքի լուրջ խախտում, և խախտողը 

կարող է նույնիսկ ենթարկվել քրեական պատասխանատվության: Այսօր 

արտերկրյա ամսագրերում գրագողության հնարավոր առկայությունը 

պարտադիր ստուգվում է և նույնիսկ ունի իր թվային պատկերումը՝ 
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տոկոսով արտահայտված: Ընդ որում, գրագողություն է համարվում 

սեփական, նախկինում հրատարակված աշխատություններից առանց 

հղման չարդարացված մեծ մեջբերումներ անելը (այսինքն, վերը քննարկված 

բացառիկության խախտումը): Գոյություն ունեն հատուկ ծրագրեր և 

համակարգեր, որոնց միջոցով կարելի է բացահայտել նույնիսկ ոչ 

տառացիորեն կատարված, սեփական բառերով արտահայտված կամ այլ 

լեզվով թարգմանված գրագողությունը: Գրագողության առկայությունը 

ստուգելու համար հիմնականում օգտվում են Turnitin.com, CrossRef.org և 

Antiplagiat.ru համակարգերից: Անվճար հնարավորություններից 

լավագույնը՝ CrossRef Similarity Check (powered by iThenticate®) ծրագիրն է: 

Սակայն որոշ լավ քողարկված դեպքերում ծրագրերը թույլ չեն տալիս 

բացահայտել գրագողության փաստը, և այն կարելի է հայտնաբերել միայն 

փորձագետների միջոցով: 

Վերատպություն այլ լեզվով: Սա գրագողության տարատեսակ է, երբ ուրիշի 

կամ սեփական հին հոդվածը թարգմանվում է և հրատարակվում այլ 

լեզվով՝ նպատակ ունենալով շատացնել հրապարակումների քանակը: Շատ 

է տարածված ԱՊՀ երկրներում և Չինաստանում: Գրագողությունը 

բացահայտող համակարգերը անզոր են, քանի որ օրիգինալ հոդվածի 

էլեկտրոնային տարբերակը բացակայում է Համացանցում կամ նկարի 

տեսքով է: Այլ լեզվով վերատպվող հոդվածում պարտադիր պետք է նշվի 

այդ փաստը և բերվի օրիգինալ հոդվածի հղումը: 

Հեղինակային իրավունքի խախտումներ: Տպագրվելով ամսագրում՝ 

հեղինակը, որպես կանոն, փոխանցում է հեղինակային իրավունքն 

ամսագրին: Հաճախ դա ամրագրվում է կնքվող պայմանագրում: Որոշակի 

իրավունքներ հեղինակը կարող է պահպանել, եթե, իհարկե, դրանք նշված 

են պայմանագրում: Եթե հեղինակն օգտագործում այլ տեղ՝ նույնիսկ իր 

մյուս հոդվածներում տպագրված նյութերը, նա պարտավոր է գրավոր 

թույլտվություն ստանալ՝ նոր տպագրության մեջ դրանք օգտագործելու 

համար, ինչպես նաև այդ մասին նշել հրապարակման մեջ, ինչը հաճախ 

անտեսվում է: 
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Կազմակերպության սխալ նշում։ Որոշ հեղինակներ աշխատում են կամ 

առնչվում մի քանի կազմակերպության հետ և ինչ-ինչ նկատառումներով 

հոդվածում նշում են բոլորը՝ անկախ նրանց իրական ներգրավվածությանը 

տվյալ հետազոտության մեջ: Շատերն էլ ցանկանում են, որ տպավորություն 

ստեղծվի, իբր իրենց հրապարակումն ուղարկվել է որևէ հայտնի գիտական 

կազմակերպության կողմից։ Դա արվում է՝ սեփական գիտական 

կենսագրության մեջ նշված կազմակերպության հետ առնչություն ունենալն 

ամրագրելու կամ պատրանք ստեղծելու համար։ 

Կեղծ հեղինակների նշում: Հրապարակման հեղինակներ են համարվում այն 

անձինք, ովքեր էական ներդրում են կատարել աշխատության 

ծրագրավորման, իրականացման, տվյալների կուտակման, մշակման, 

վերլուծության և մեկնաբանման, ինչպես նաև հրապարակման 

պատրաստման, վերանայման և վերջնական տարբերակի ձևավորման մեջ: 

Գոյություն ունեն հեղինակության այդ սկզբունքների խախտման բազմաթիվ 

ձևեր։ Դա կարող է լինել անվանի մարդու կամ ղեկավարի ներառումը 

հեղինակների ցանկում, որն անմիջական կապ չի ունեցել կատարված 

աշխատանքի հետ, սակայն կարող է բարձրացնել հրատարակման 

հավանականությունը (“guest” author)։ Լինում են դեպքեր, երբ ղեկավար 

անձն ինքն է պահանջում ներառել սեփական անունը համահեղինակների 

ցանկում։ Խորհրդային ժամանակներից գոյություն ունեցող ավանդույթի 

համաձայն շատերը հիմա էլ հոդվածի հեղինակների ցանկում ներառում են 

տնօրենին կամ ամբիոնի/լաբորատորիայի վարիչին։ Կա նաև հոդվածի հետ 

կապ չունեցող ծանոթ/բարեկամին համահեղինակ դարձնելու արատավոր 

երևույթ՝ նրանց գիտական կենսագրությունն արհեստականորեն 

հարստացնելու նպատակով (“gift” author)։ Երբեմն որպես համահեղինակ 

նշում են նույնիսկ դպրոցական հասակի զավակներին՝ նրանց հետագա 

աստիճանաշնորհման գործընթացը հեշտացնելու նպատակով: 

Հեղինակության վաճառք: Այժմ գոյություն ունի տարածված մեկ այլ 

արատավոր երևույթ՝ հեղինակության վաճառք, երբ գումարի դիմաց 

մարդուն ներառում են համահեղինակների շարքում կամ իր անունից գրում 

են հոդված՝ գիտական կենսագրություն ստեղծելու նպատակով։ Դա 
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հնարավորություն է տալիս պատվիրատու անձին ունենալ անհրաժեշտ 

հրապարակումների քանակ՝ ատենախոսության պաշտպանության, 

գիտական ծրագրերին և մրցույթներին մասնակցելու, պաշտոն զբաղեցնելու 

և այլ գործողությունների համար։ Հաճախ նման դեպքերում հոդվածի 

իրական հեղինակը բացակայում է հեղինակների կազմից (“ghost” author)։ 

Համացանցը ողողված է նման առաջարկներով։ Հաճախ նման 

առաջարկությունների գները բավական մատչելի են։ Սակայն, ընդհանուր 

առմամբ, նման «ծառայության» արժեքն ուղիղ համեմատական է նրան, թե 

որ պարբերականում է լույս տեսնելու հոդվածը։ Ընդ որում, շատ 

պահանջված են հոդվածները՝ տպագրված Web of Knowledge-ի կամ Scopus-ի 

ցանկերի ամսագրերում։ Ցավոք, ՀՀ օրենսդրությունը և գիտական 

հանրությունը չեն համարում նման գործառույթը, ինչպես նաև դրա հետ 

առնչվող պատվերով ատենախոսություն գրելը արատավոր արարք: 

Մեքենայություններ հղումների հետ: Հղումների հետ կապված 

մեքենայությունների թվին են պատկանում ինքնահղումների քանակի 

չարաշահումը, ծանոթ/բարեկամ/ընկերների աշխատանքների վրա արված 

անհիմն հղումները, տվյալ ոլորտի մեկ այլ գիտնականի հետ 

պայմանավորվածությամբ փոխադարձ հղումները, գրագողության փաստը 

թաքցնելու նպատակով աղբյուր հանդիսացող աշխատությունների վրա 

հղում չանելը և այլն։ Նման կարգի մեքենայությունները բավականին շատ 

են։ Բազմաթիվ ամսագրեր սեփական վարկանիշը կամ ազդեցության 

գործոնն արհեստականորեն բարձրացնելու համար պահանջում կամ 

հորդորում են, որպեսզի իրենց մոտ հրատարակվող հոդվածներում լինի 

մեկ կամ երկու հղում տվյալ ամսագրերում հրատարակված հոդվածների 

վրա, ինչը ևս մեքենայության տեսակ է։ 

Արդյունքների կեղծում (falsification): Տվյալների կամ հետազոտությունների 

արդյունքների մտադրված կեղծումը, հետազոտության ընթացքում 

օգտագործվող նյութերի, սարքավորումների կամ գործընթացների հետ 

մանիպուլյացիայի միջոցով իրական պատկերի փոփոխությունը և 

«նկարված» կամ աղավաղված արդյունքների հրապարակումը 

հրատարակչակական էթիկայի ամենակոպիտ և դատապարտելի 
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հանցանքներից են՝ որոնք կատարվում են հեղինակների կողմից, ինչի 

համար շատ դեպքերում նրանք կարող են ենթարկվել քրեական 

պատասխանատվության: Նման հրապարակումներն ապակողմնորոշում են 

ընթերցողներին և կարող են հանգեցնել անկանխատեսելի հետևանքների 

(օրինակ բժշկական, բնապահպանական ոլորտի հետազոտությունները): 

Արդյունքների մոգոնում (fabrication): Արդյունքները կարող են ոչ միայն 

կեղծվել, այլ նաև հնարվել, հորինվել: Տվյալ դեպքում որևէ հետազոտություն 

չի իրականացվում, իսկ հոդվածում բերված թվերը, աղյուսակները և 

գրաֆիկները հորինվում են կամ վերցվում այլ աշխատանքներից, գուցե մի 

փոքր խմբագրված՝ գրագողությունը բացահայտող ծրագրերից խուսափելու 

նպատակով: Նման զանցանքի մեջ բռնված գիտնականը, որպես կանոն, 

հավերժ զրկվում է գործընկերների վստահությունից, գիտական 

կարիերայից: Այդ պատճառով, համեմատած արդյունքների կեղծման հետ, 

այս խախտումը քիչ է տարածված: 

Շահերի բախման կոծկում: Կեղծված արդյունքները առավել վտանգավոր են 

բժշկության կամ դեղագործության ոլորտներում, երբ կեղծման թիկունքում 

կանգնած են շահագրգիռ արտադրողները՝ իրենց անորակ կամ 

անարդյունավետ ապրանքի թաքնված գովազդ և անբարեխիղճ 

մրցակցություն իրականացնելու մտադրությամբ: Նման դեպքերում 

առաջանում է մրցակից ընկերությունների շահերի բախման իրավիճակ, և 

որոշ ամսագրեր պահանջում են հրապարակման հեղինակներից 

պարտադիր նշել նման իրավիճակի առկայության կամ բացակայության 

մասին: 

Հետազոտության պատվիրատուի/աջակցողի քողարկում: Ամսագրերը նաև 

պահանջում են նշել հոդվածում իրականացված հետազոտությանը 

ֆինանսական կամ այլ աջակցություն տրամադրած 

կազմակերպություններին ու պատվիրատուներին: Դա հարկավոր է 

աջակցողներին՝ համոզվելու համար, որ իրենց նպաստը եղել է 

արդյունավետ, իսկ ընթերցողին՝ տեղեկանալու բոլոր աջակցողների մասին 
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և, ինչու չէ, համոզվելու, որ հոդվածը չի կրում պատվիրված կամ 

գովազդային բնույթ:  

Հրապարակման մեջ բացահայտված էական սխալների անտեսում: Եթե 

հեղինակները բացահայտում են արդեն հրապարակված հոդվածում զգալի 

սխալներ կամ անճշտություններ, ապա նրանք պարտավոր են տեղեկացնել 

ամսագրի խմբագրությանն այդ մասին, և միասին որոշել սխալների 

ուղղումների հրապարակման կամ հոդվածի հեռացման հարցը: Եթե 

խմբագրական խորհուրդը երրորդ կողմից տեղեկություն է ստանում 

հրապարակման մեջ զգալի թվով սխալների առկայության մասին, ապա 

հեղինակները տեղեկացվում են այդ մասին և պարտավոր են հեռացնել 

աշխատանքը կամ շտկել սխալները: 

2.2. Խմբագիրների կողմից հրատարակչական էթիկայի 

հնարավոր խախտումներ 

Ինչը չի ստուգված, հաստատ սխալական է: 

Խմբագրական ասացվածք 

Մեծ հրատարակչություններում լույս են տեսնում տասնյակ, եթե ոչ 

հարյուրավոր և նույնիսկ հազարավոր գիտական ամսագրեր (Springer` 2700-

ից ավել, Elsevier` մոտ 3000): Ամեն ամսագիր ունի իր առանձին 

խմբագրությունը, որը ֆիզիկապես կարող է գտնվել այլ վայրում՝ այլ 

քաղաքում և նույնիսկ այլ երկրում: Գիշատիչ հրատարակչություններում, 

որպես կանոն, խմբագրությունները գտնվում են նույն վայրում, նույն 

հասցեում և կարող են սպասարկել միաժամանակ մի քանի ամսագիր, իսկ 

որոշ խմբագիրներ՝ նույնիսկ մի քանի տասնյակ: Հեղինակավոր ամսագրերի 

խմբագիրներն ընտրվում են ճանաչված և արդյունավետ գիտնականների 

շարքից, այնինչ գիշատիչ ամսագրերում նրանք, որպես կանոն, չունեն լուրջ 

գիտական ճանաչում, իսկ շատերը՝ նույնիսկ գիտական կենսագրություն, և 

խմբագիր կարող է դառնալ ցանկացած մարդ: Հեղինակավոր 

հրատարակչություններում ամեն ամսագիր վարում է համեմատաբար 

անկախ, ինքնուրույն քաղաքականություն, որը ինչ-որ տեղ կարող է 

չհամընկնել հրատարակչության քաղաքականության հետ: Գիշատիչ 
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հրատարակչությունների բոլոր ամսագրերը միատեսակ են, իսկ 

խմբագրությունները չունեն սեփական քաղաքականություն: Այնպես որ, 

խոսել խմբագիրների խախտումների մասին նույնն է, ինչ խոսել 

հրատարակչի խախտումների մասին, քանի որ դրանք համընկնում են, և, 

հետևաբար, խախտման համար պատասխանատվությունը պետք է կրի 

հրատարակչությունը: 

Հեղինակավոր ամսագրերի խմբագրությունների ֆունկցիաները բազմաթիվ 

են, իսկ գիշատիչ ամսագրերում դրանք սահմանափակվում են 

հիմնականում հեղինակների հետ նամակագրությամբ: Հեղինակավոր 

ամսագրի խմբագիրը հետևում է իր ոլորտի գիտության զարգացումներին, 

պարբերաբար հանդես է գալիս խմբագրականներով և ակնարկներով, 

որոշում է ստացված ձեռագիրն ընդունել քննարկման, թե՝ ոչ, 

կազմակերպում է գրախոսության գործընթացը՝ դիմելով ոլորտում 

ճանաչված հեղինակություններին: Ստանալով գրախոսների կարծիքները՝ 

նա ինքնուրույն որոշում է ձեռագրի հետագա ճակատագիրը՝ մերժել, 

ուղարկել հեղինակին լրամշակման, կամ հանձնել հրատարակման:  

Հեղինակավոր ամսագրերում ձեռագիրը, հատկապես եթե այն 

ներկայացված է զարգացող երկրներից, ենթարկվում է լուրջ 

լեզվաբանական, տեքստաբանական, ձևաբանական, բովանդակային և 

գրաֆիկական խմբագրման, հղումների և բանալի բառերի ճշգրտման, 

այնինչ նման գործընթացները գրեթե ամբողջությամբ բացակայում են 

գիշատիչ ամսագրերում: 

Հղումների հետ մեքենայությունների անտեսում: Բարեխիղճ խմբագիրը 

պետք է պահանջի հեղինակներից զերծ մնալ հղումների էթիկայի 

խախտումներից, իսկ գրախոսներից՝ բացահայտել նման փաստերը և 

պահանջել հեղինակներից ուղղել դրանք: Բացարձակ անընդունելի է 

հեղինակներին խորհուրդ տալ ավելացնել հղումներ, որոնց նպատակը 

ամսագրի կամ գրախոսի սեփական գիտաչափական ցուցանիշների 

բարձրացումն է: 
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Հոդվածի տպագրությունից հետո ծագած խնդիրների անտեսում: Հաճախ 

հոդվածի լույս տեսնելուց հետո բացահայտվում են որոշ հանգամանքներ, 

որոնք պահանջում են խմբագրի արձագանքը: Դրանք կարող են լինել 

պատահական կամ գիտակցված սխալներ, ապակողմնորոշող 

տեղեկություններ, գրագողություն կամ այլ կեղծ տեղեկություններ, որոնք 

միշտ չէ, որ հնարավոր է հայտնաբերել գրախոսման կամ խմբագրման 

ընթացքում: Կարող են լինել խնդիրներ հեղինակության, չբացահայտված 

շահերի բախումների, էթիկայի և հեղինակային իրավունքի խախտման հետ: 

Բոլոր այդ դեպքերում պատասխանատու խմբագիրները պարտավոր են 

կապվել հեղինակների հետ և դիտարկել կա՛մ ուղղումների ու 

պարզաբանումների հրապարակման, կա՛մ հոդվածի հեռացման հարցը: 

Վերջին տարիներին հեռացված հոդվածները ներկայացվում են և 

հրապարակայնորեն վերլուծվում (http://retractionwatch.com/) կայքում: 

Բարեխիղճ խմբագիրները պարտավոր են ընդգրկել համապատասխան 

դրույթներ ամսագրի կանոնակարգի մեջ և հետևել դրանց կատարմանը:  

Խմբագրության կեղծ անդամակցություն: Շատ ամսագրերի խմբագրական 

խորհուրդները բաց են անդամակցության համար: Խմբագիր կամ նույնիսկ 

գլխավոր խմբագիր դառնալ ցանկացողները ներկայացնում են իրենց 

գիտական կենսագրությունը և հրապարակումները հրատարակչին և, նրա 

պայմաններին բավարարելու դեպքում, ընդգրկվում են խմբագրական 

կազմում: Որոշ ամսագրեր, հիմնականում գիշատիչ, իրենք են առաջարկում 

դառնալ խմբագիր: Շատ դեպքերում անդամությունը ձևական է և 

սահմանափակվում է միայն խմբագրական խորհրդի ցանկում ներառվելով: 

Գիշատիչ ամսագիրը գոհ է՝ իր խմբագրական կազմում ունենալով 

գիտնականներ տարբեր երկրներից, գիտնականն էլ կարող է իր CV-ն 

զարդարել արտեկրյա գիտական ամսագրի խմբագիր լինելու փաստով: 

Գրավիչ է նաև առանց դժվարությունների տվյալ ամսագրում հոդվածներ 

հրապարակելու հնարավորությունը: Որոշ դեպքերում այդ գործընթացը 

հասնում է զավեշտալի չափերի, երբ գիտնականը խմբագիր է համարվում 

մի քանի տասնյակ ամսագրերում, իսկ ամսագիրն ունենում է մի քանի 

հարյուր խմբագիր: 
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Հեղինակավոր ամսագրի խմբագրության հիմնական նպատակն է 

ապահովել ամսագրի հեղինակության աճը՝ անընդհատ բարձրացնելով 

հրապարակումների որակը և արդիականությունը: Գիշատիչ ամսագրի 

խմբագրության հիմնական նպատակն է ապահովել եկամտի աճը՝ 

շատացնելով հրապարակումների քանակը: 

 

2.3. Գրախոսների կողմից հրատարակչական էթիկայի 

հնարավոր խախտումներ 

Կան քննադատներ, որոնք հեղինակի աշխատությունը 

համարում են իրենց գրախոսության բնաբան: 

Ս.Ե. Լեց 

Այսօր գիտական ամսագրերում ընդունված են գրախոսման 

կազմակերպման երեք տարբերակներ. միակողմանի-կույր (գրախոսների 

ինքնությունը թաքցվում է հեղինակներից), երկկողմանի-կույր (և՛ 

գրախոսները, և՛ հեղինակներն անանուն են) և բաց (գրախոսների և 

հեղինակների ինքնությունը բաց է երկու կողմի համար): 

Ամենատարածվածը միակողմանի-կույր տարբերակն է, սակայն 

շարունակվում են գրախոսման գործընթացի և ձևաչափի նոր 

տարբերակների որոնումները՝ դրա որակը բարձրացնելու նպատակով: 

Որոշ ամսագրեր հոդվածին կից նյութերում տեղադրում են նաև 

գրախոսականները, ինչպես նաև հրապարակումից հետո ստացվող 

կարծիքները: 

Գրախոսի հիմնական առաքելությունն է մասնագիտորեն և անաչառ 

գնահատել գիտական հոդվածի առավելություններն ու թերությունները և 

օժանդակել հեղինակներին՝ հստակ ու գրագետ շարադրելու իրենց 

գիտական հետազոտությունների արդյունքները, այնպես, որ ընթերցողի 

մոտ հարցեր չառաջանան հոդվածը կարդալիս, արդյունքները 

օգտագործելիս կամ հետազոտությունը կրկնելիս: Գրախոսը 

պատասխանատվություն է կրում տպագրված աշխատանքի որակի համար 

և՛ հեղինակների, և՛ խմբագիրների, և՛ ընթերցողների առջև: Նա, որպես 
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կանոն, գրախոսությունը իրականացնում է կամավոր, չի վարձատրվում և, 

հետևաբար, ազատ է ու անկախ: Սակայն հնարավոր են նաև գրախոսի 

կողմից գրախոսման գործընթացի բազմապիսի խախտումներ: 

Անբարեխիղճ գրախոսում: Գրախոսը չի կատարում լիարժեք իր 

պարտականությունները և իրականացնում է ձևական գրախոսություն: 

Խմբագրությունը նման դեպքերում պարտավոր է դիմել լրացուցիչ 

գրախոսի: 

Կոմպետենտության բացակայություն: Գրախոսներից շատերը չեն 

ցանկանում ընդունել սեփական ոչ կոմպետենտությունը։ Արդյունքում 

նրանք գրախոսում են իրենց գիտական հետաքրքրությունների շրջանակից 

դուրս գտնվող աշխատանքներ։ 

Շահերի բախման կոծկում: Գրախոսները պարտավոր են չկոծկել շահերի 

բախման առաջացած իրավիճակը, երբ հոդվածագիրը գրախոսողի 

ընկեր/ծանոթ/բարեկամն է կամ ընդհակառակը՝ նրա ախոյանը կամ 

մրցակիցը։ Ըստ օրենքի, նման դեպքերում գրախոսը պետք է հրաժարվի 

գրախոսություն իրականացնելուց, բայց հաճախ այդպես չի լինում։ Բացի 

անձնական նկատառումներից, շահերի բախում կարող է առաջանալ 

քաղաքական, կրոնական, սեռական, ռասիստական, ֆինանսական, 

գիտական տարաձայնությունների պատճառներով և զգալիորեն ազդել 

գրախոսության անաչառության վրա: 

Գաղտնիության խախտումը։ Գրախոսները պարտավոր են գաղտնի պահել 

իրենց կողմից գրախոսվող աշխատանքների բովանդակությունը և մինչև 

գրախոսված հոդվածի լույս տեսնելը բացառել նրանում առկա նյութերի 

մասնակի կիրառումը սեփական հրապարակումներում կամ էլ այդ 

տվյալների փոխանցումը երրորդ անձանց, քանի որ այդ դեպքում 

խախտվում է հոդվածի հեղինակի առաջնության իրավունքը, որը շատ լուրջ 

խախտում է և միաժամանակ համարվում է գրագողություն։ Հղումը դեռ 

չտպագրված աշխատության վրա չի փոխում խատման փաստը քանի որ 

տվյալ պարագայում գրախոսը բացահայտում է իր ինքնությունը: 
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Համաձայնություն հեղինակի հետ: Շատ գրախոսներ կապի մեջ են մտնում 

հեղինակների հետ՝ խախտելով գրախոսության անանունությունը, ինչի 

արդյունքում նրանց միջև կարող են ձևավորվել «պայմանագրային» 

հարաբերություններ։ Այսինքն, գրախոսը հոդվածի մասին դրական 

եզրակացության դիմաց որևէ պատասխան քայլ է ակնկալում հեղինակից, 

օրինակ, որ վերջինս իր այդ կամ հետագա հրապարակումներում հղում 

կատարի գրախոսի որևէ աշխատությանը կամ նրան կդարձնի 

համահեղինակ։ Քանի որ յուրաքանչյուր գիտնական, յուրաքանչյուր 

հետազոտող հրապարակման գործընթացում երկակի դերակատարություն 

կարող է ունենալ՝ որպես հեղինակ և որպես գրախոս, ապա գրախոսը 

հեղինակի հետ կարող է պայմանավորվել, որ եթե ապագայում իր հոդվածը 

գրախոսման հանձնեն այդ հեղինակին, վերջինս կտա դրական 

եզրակացություն։ 

Այլ անձանց ներգրավումը: Երբեմն գրախոսը, չկարողանալով գրախոսել 

հոդվածը, ներգրավում է այլ անձանց՝ չտեղեկացնելով այդ մասին 

խմբագրությանը և չստանալով թույլտվություն: Նման դեպքերում գրախոսը 

պարտավոր է հրաժարվել գրախոսումից և առաջարկել որպես գրախոս 

տվյալ անձին: Վերջնական որոշումը ընդունում է խմբագրությունը՝ իր 

անունից պաշտոնապես դիմելով առաջարկված անձին: 

Այսօրվա գրախոսն ունի լայն հնարավորություններ՝ ստուգելու ձեռագրում 

գրագողության առկայությունը, եզրակացությունների ինքնատիպությունը և 

հղումների համապատասխանությունը: Նրա իրականացրած 

գրախոսության որակից է կախված տպագրվող հոդվածի որակը և, վերջին 

հաշվով, ամսագրի հեղինակությունը: 

Որոշ ամսագրեր անցել են բաց գրախոսության ձևաչափի: Տպագրված 

հոդվածի կայքում տեղադրվում են նաև գրախոսականները, ընդ որում 

գրախոսի ցանկությամբ նրա անունը կարող է բացահայտվել կամ ոչ: Նման 

գործելաոճը ունի շատ դրական կողմեր: Ընթերցողին հստակ երևում է, որ 

հոդվածը իրոք գրախոսվել է, երևում է գրախոսի մակարդակը և 

գրախոսության որակը, ընդգծվում են հոդվածի թույլ և ուժեղ կողմերը: Այդ 
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ձևաչափը պարտավորեցնում է նաև գրախոսին՝ գրախոսությանը մոտենալ 

ամենայն լրջությամբ: Կարող են տպագրվել նաև հեղինակների 

պատասխանները և այլ անձանց մեկնաբանությունները հոդվածի 

հրապարակումից հետո: 

Խոշոր հրատարակիչներն ամեն կերպ աջակցում են գրախոսներին՝ 

տրամադրելով համապատասխան ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, 

տեղեկատվություն, կազմակերպելով դասընթացներ, բացելով ազատ մուտք 

իրենց և այլ էլեկտրոնային ռեսուրսներին (տե՛ս, օրինակ, 

https://www.elsevier.com/reviewers): 

ՀՀ-ում այժմ գործում է գիտական փորձաքննության մասին պետական 

օրենք, որը կարգավորում է այդ գործընթացը և սահմանում է 

պատվիրատուի և փորձագետի (գրախոսի) փոխադարձ իրավունքները և 

պարտականությունները: 

2.4. Հրատարակիչների կողմից թույլ տրվող խախտումներ 

Գուտենբերգը բոլորին ընթերցողներ դարձրեց, 

Քսերոքսը բոլորին դարձրեց հրատարակիչ: 

Մ. Մակլյուեն 

Բարեխիղճ հրատարակիչները հեղինակին տրամադրում են 

ծառայությունների մեծ փաթեթ, որի մեջ ներառված է հոդվածի պատշաճ 

գրախոսման կազմակերպումը, խմբագրման և սրբագրման որակյալ 

աշխատանքները, հոդվածի մատենագրումը հեղինակավոր 

համակարգերում, ինդեքսավորումը, հանրայնացումը, պահպանումը, 

շուրջօրյա անխափան հասանելիության ապահովումը և այլն։ Այս 

ծառայությունները բավականին թանկարժեք են, բայց ապահովում են 

հրապարակման բարձր որակն ու տեսանելիությունը աշխարհի գիտական 

հրապարակումների դաշտում։ Անբարեխիղճ հրատարակիչները 

հեղինակներից ավելի քիչ գումար են վերցնում՝ տրամադրելով վերը նշված 

ծառայություններին նմանեցված աղճատ և ձևական տարբերակները, իսկ 

հաճախ էլ ընդհանրապես չեն մատուցում դրանց կարևոր, բայց թանկարժեք 

մասը։ Ստացվում է, որ նրանց մատուցած ծառայությունների դիմաց 
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հեղինակներից գանձվող գինը շատ ավելի է դրանց իրական գնից, ինչի 

պատճառով այդ հրատարակիչներին կամ էլ իրենց հրատարակած 

գիտական ամսագրերն անվանում են «գիշատիչ» (predator):  

Գրախոսության գործընթացի խեղաթյուրում: Անբարեխիղճ 

հրատարակիչների շրջանում ամենատարածված խախտումը 

գրախոսության գործընթացի ցածր որակը կամ նմանակեղծումն է։ Հաճախ 

գրախոսում չի էլ իրականացվում, չնայած այդ մասին բարձրաձայնվում է։ 

Լավագույն դեպքում ինչ-որ մեկը գրում է եզրակացություն, որը հեռու է 

մասնագիտական լինելուց։ Արդյունքում նման ամսագրերում հաճախ 

հրատարակվում են զավեշտալի հոդվածներ։ Գրախոսության գործընթացի 

խեղաթյուրման վառ օրինակ է հեղինակից սեփական հոդվածի ձեռագրի 

հետ միաժամանակ գրախոսական պահանջելը: 

Գրախոսների ագրեսիվ հավաքագրում: Որոշ անբարեխիղճ 

հրատարակիչներ, ի պատասխան իրենց ամսագրերում գրախոսության 

բացակայության կամ ցածր որակի վերաբերյալ մեղադրանքների, 

«ռմբակոծում» են գիտնականներին էլեկտրոնային նամակ-հրավերներով՝ 

առաջարկելով դառնալ գրախոս, և տեղադրում են ամսագրերի կայքէջերում 

համաձայնություն տվածների ցանկերը: Դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ 

գրախոսը կգրախոսի կամ որ նրա կարծիքը կլինի հրատարակչի համար 

վճռորոշ: 

Եկամտի օտարում հեղինակից: Ընդհանուր առմամբ, հրատարակիչն 

օտարում է հեղինակից նրա ստեղծած ապրանքը՝ հոդվածը, դառնում է 

հոդվածի հեղինակային իրավունքի իրավատերը, և վաճառում է այն՝ 

սեփականացնելով ամբողջ եկամուտը: Հեղինակին մնում է միայն հեղինակ 

համարվելու պատիվը: Նա իրավունք չունի տեղադրել հոդվածն իր կայքում 

կամ այլ կերպ տարածել այն և նույնիսկ իր համար ձեռք բերելու դեպքում 

պարտավոր է վճարել: Ավելին, եթե հեղինակը հանկարծ փորձի տնօրինել 

իր հոդվածը, արտատպելով կամ ուրիշին փոխանցելով, ապա 

հրատարակիչը իրավունք ունի դատական հայց ներկայացնել նրա դեմ և 

ստանալ ֆինանսական փոխհատուցում: Ավանդական հեղինակավոր 
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հրատարակիչները հնարավորինս մեղմացնում են այս իրավիճակը՝ 

տրամադրելով հեղինակին գոնե որակյալ ծառայություններ հոդվածի 

խմբագրման, հրապարակման, տարածման և արխիվացման հարցերում: 

Իսկ գիշատիչ հրատարակիչները, նույնպես օտարելով հեղինակից 

հոդվածը, ձգտում են խուսափել որևէ պարտավորությունից և տրամադրել 

հեղինակին նվազագույն ծավալի հրատարակչական ծառայություններ: 

Խմբագրական կազմի ցածր մակարդակ: Գիշատիչ ամսագրերի 

խմբագրական կազմում ընդգրկված անձինք մասնագետների շրջանում 

չունեն մեծ ճանաչում, իսկ «ընդգրկված» հեղինակավոր գիտնականները 

հաճախ չգիտեն այդ մասին և իմանալուց հետո սովորաբար անմիջապես 

պահանջում են հեռացնել իրենց անունը, ինչը ամսագիրը անում է մեծ 

դժվարությամբ: Խմբագրական կազմը նույնպես հավաքագրվում է նամակ-

հրավերներով: Խմբագրության անդամ կարող է դառնալ ցանկացած անձ՝ 

ներկայացնելով հորինված գիտական կենսագրություն և 

հրապարակումների հորինված ցանկ [Sorokowski, 2017]: 

Ոչ բնորոշ ծառայությունների առաջարկում: Այդ հրատարակչությունները 

հաճախ առաջարկում են գիտական հրատարակչությանը ոչ հատուկ 

գործառույթներ։ Սա զեղծարարության մեկ այլ տեսակ է, երբ լրացուցիչ 

գումարի դիմաց հանձն են առնում մատուցել զանազան ծառայություններ, 

որոնք, սովորաբար, հատուկ են միջնորդ հրատարակչական 

գործակալություններին։ Օրինակ, լրացուցիչ վարձատրման դիմաց 

կատարում են թարգմանչական ծառայություններ և գրախոսի 

հանձնարարականներ, հեղինակի անունից խմբագրության հետ 

նամակագրություն և այլն։ 

Ամսագրի առևանգում: Որոշ հրատարակչություններն այլ ամսագրերից 

փախցնում  են հեղինակներին։ Ինչպե՞ս է դա արվում։ Կեղծ ամսագիրը 

նմանակում է նորմալ ամսագրին և, օգտվելով ստեղծված շփոթմունքից, 

դեպի իրեն է ձգում հեղինակների մի մասին։ Փաստորեն, հեղինակն 

ուղարկում է իր հոդվածը՝ մտածելով, որ գործ ունի նորմալ ամսագրի հետ, 

սակայն իրականում ընկնում է կեղծ ամսագրի ծուղակը։ Սովորաբար, նման 
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կարգի ծուղակներն ընկնում են երրորդ աշխարհի, ինչպես նաև զարգացող 

երկրների գիտնականներն ու հետազոտողները, որոնք չունեն օտարերկրյա 

գիտական ամսագրերի հետ շփվելու համապատասխան փորձ և 

ավանդույթ։ Այսօր նման կարգի ամսագրերը եռանիշ թիվ են կազմում։ 

Նրանցից ոմանք տարիներ շարունակ թյուրիմացության մեջ են պահում 

հոդվածագիրներին։ Տուժած ամսագրերի շարքում կան նաև հայկական, 

վրացական, ուկրաինական, մեկ տասնյակից ավելի ռուսական, ինչպես նաև 

նախկին սոցիալիստական ճամբարի երկրների ամսագրեր։ Խնդիրը 

նրանում է, որ կեղծ ամսագիրը չի կարող նմանակել նորմալ, խոշոր 

հրատարակչի ամսագրին, քանի որ շատ շուտ կբացահայտվի։ Իսկ 

Հայաստանի և Հայաստանի նման երկրների հրատարակիչները չունեն 

նման զեղծարարությանը դիմակայելու փորձ, հմտություն և 

համապատասխան հնարավորություններ, ուստի տարիներ շարունակ 

կարող են չիմանալ, որ իրենց ամսագրի անունը շահագործվում է 

անբարեխիղճ անձանց կողմից, և փաստացի ամսագիրը գողացվում է, 

չնայած որ այդ փաստը հայտնի է լինում շատերին։ 

Մեքենայություններ ամսագրի անվանման հետ: Հնարավոր հեղինակների 

համար ամսագիրն ավելի գրավիչ դարձնելու նպատակով անվանման մեջ 

նշվում է կեղծ աշխարհագրական պատկանելիություն: Օրինակ՝ “American”, 

“Canadian”, “Swiss”, “European”, սակայն իրականում ամսագիրն այդ 

երկրների կամ տարածաշրջանի հետ ոչ մի կապ չունի՝ ո՛չ 

հրատարակչական, ո՛չ էլ բովանդակային: Կամ էլ օգտագործվում են 

հավակնոտ բառեր՝ “World”, “Global”, “International”, “Universal”, “Modern”, 

“Academic”, “Scholar” և այլն:  

Հեղինակների նյութերի փոխանցումը երրորդ անձանց: Հեղինակային 

իրավունքի և խմբագրական գործընթացի կոպիտ խախտում է համարվում 

ստացված նյութերի տրամադրումը երրորդ անձանց, բացի գրախոսներից և 

խմբագրության աշխատողներից: Հայտնի են դեպքեր, երբ ստացված 

նյութերը հրապարակվել են այլ ամսագրերում այլ հեղինակների անունից՝ 

մի փոքր վերախմբավորված կամ թարգմանված:  
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Գրախոսման և հրատարակման ժամկետների խախտում: Հրատարակիչը 

պետք է հստակ հայտագրի հոդվածի գրախոսման և հրապարակման 

առավելագույն ժամկետները, իսկ հրատարակված հոդվածը պետք է 

պարունակի ստացման, գրախոսման, վերամշակման և հրատարակելու 

որոշման ընդունման ճշգրիտ ամսաթվերը: 

Ինդեքսավորում կասկածելի համակարգերում։ Այժմ աշխարհում գոյություն 

ունեն 50-ից ավելի ընկերություններ, որոնք առաջարկում են 

մատենագրման և ինդեքսավորման ծառայությունների հետ մեկտեղ 

հաշվարկել և հրապարակել ամսագրերի ազդեցության գործոններ (ԱԳ), 

անգլերեն՝ Impact Factor (IF)։ Դրանց մեջ քիչ չեն այնպիսինները, որոնք 

իրականացնում են այդ ծառայությունները մակերեսորեն կամ միայն 

նմանակեցնում են իրականացումը, և լրացուցիչ գումարի դիմաց «նկարում» 

են հայցողին անհրաժեշտ ԱԳ-ը։ Իրենց հերթին կեղծ և անբարեխիղճ 

ամսագրերը շահագործում են այդ համակարգերում ինդեքսավորման 

փաստը և ձեռք բերված ԱԳ-ները՝ այդպիսով շփոթմունքի մեջ գցելով 

անտեղյակ հեղինակներին։ Վերջիններիս մոտ ստեղծվում է պատրանք, իբր 

նրանք հրատարակվում են բարձր ԱԳ ունեցող և հեղինակավոր, 

ինդեքսավորվող ամսագրերում։ ՀՀ մի քանի գիտական ամսագրեր օգտվում 

են նմանօրինակ ընկերությունների ծառայություններից՝ իրենց կայքերում 

զետեղելով տեղեկություններ դրանցում ինդեքսավորման մասին և նրանց 

տրամադրած ԱԳ-ները։ Ընդ որում, այդ ԱԳ-ներն անհրաժեշտ է 

յուրաքանչյուր տարի թարմացնել, ինչը ևս վճարովի է։ Եվ եթե գումարային 

գնահատել, նմանօրինակ ԱԳ-ներ ստանալու վրա բավական միջոցներ են 

ծախսվում ինչպես մեզ մոտ, այնպես էլ Ռուսաստանում և այլուր։ 

Հատկապես Ռուսաստանում ցայսօր սա համարվում է լուրջ խնդիր, և 

նմանօրինակ ծուղակներ ընկնում են ոչ թե տասնյակ կամ հարյուրավոր, այլ 

հազարավոր գիտական ամսագրեր։ 

DOI-ի բացակայություն կամ ոչ իսկական DOI-ի օգտագործում: Ներկայումս 

ցանկացած հրապարակման կարևոր պարամետրերից է DOI-ի (Digital Object 

Identifier՝ թվային օբյեկտի իդենտիֆիկատոր) առկայությունը։ 

Յուրաքանչյուր հրապարակում պետք է գրանցվի և ունենա, պայմանական 
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ասած, սեփական ազգանուն, անուն, հայրանունը։ DOI ստանալու համար 

պետք է որոշակի գումար վճարել, որի չափն աննշան է։ Սակայն, նույնիսկ 

այս պարագայում կան որոշ ընկերություններ, որոնք նմանակում են DOI-ի 

տրամադրումը և խլում գործի մի մասը հիմնական միջազգային 

ընկերությունից, որն իրականացնում է այս գործառույթը։ Եվ կան շատ 

ամսագրեր, որոնք գերադասում են դիմել այդ զեղծարարներին: Սակայն 

տվյալ պարագայում հիմնական խնդիրն այս անբարեխղճությունը չէ, այլ 

այն, որ նման ձևով տրամադրված DOI-ները բացարձակապես որևէ իմաստ 

չունեն և չեն կատարում իրենց գործառույթները։ 

Պատշաճ կայքէջի բացակայություն։ Անբարեխիղճ ամսագրի կայքէջն 

աղքատիկ է: Այն չունի բարեխիղճ ամսագրերի կայքերում առկա շատ 

բաժիններ և գործիքներ, ինչպիսիք են՝ որոնում, ինդեքսավորում, 

նորություններ, հոդվածի վրա հղումներ, նմանատիպ աշխատանքների 

հղումներ, հեղինակների մասին տեղեկություններ և այլն: 

Հրապարակումների պահպանման (արխիվացման) ծառայության 

բացակայություն։ Գիշատիչ կամ խոտան ամսագրերը հաճախ այս պայմանն 

էլ չեն ապահովում, քանի որ արխիվացիան նույնպես վճարովի է։ 

Արդյունքում, հոդվածները մեկ-երկու տարի պահվում են, որից հետո 

անհետանում։ Փաստորեն, հեղինակները զրկվում են իրենց հոդվածներից։ 

Ասվածը հատկապես վերաբերում է այն ամսագրերին, որոնք ունեն միայն 

էլեկտրոնային տարբերակ։ Խնդիրը բարդանում է նաև նրանով, որ 

հեղինակը չի կարող նույն հոդվածն ուղարկել մեկ այլ ամսագրին, քանի որ 

այդ դեպքում նրան կմեղադրեն նույն աշխատանքի կրկնակի 

հրատարակման մեջ։ 

Պատշաճ ինդեքսավորման և մատենագրման բացակայություն: Ամսագիրը չի 

մատենագրվում և ինդեքսավորվում զանազան միջազգային հեղինակավոր 

մատենագրման և ինդեքսավորման բազաներում։ Դա նշանակում է, որ 

դրանում տեղ գտած հոդվածները որոնելիս չեն գտնվի, չեն ստանա լայն 

տարածում և կմնան գիտական հանրության համար անհայտ։ 
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Խմբագրական ծառայության բացակայություն։ Սա շատ կարևոր բաղադրիչ 

է։ Այն նշանակում է, որ հրատարակության համար պատասխանատու են ոչ 

միայն գրախոսները, այլ նաև խմբագիրը։ Նա գլխավոր գործող անձանցից 

մեկն է։ Շատ կեղծ ամսագրեր ընդհանրապես չունեն խմբագիրներ, իսկ 

խմբագրական խորհուրդը պարզապես «նկարված» է։ Ընդ որում, 

խմբագրական խորհրդի շատ անդամներ ընդհանրապես գոյություն չունեն։ 

Իսկ մի մասն էլ, սովորաբար մեծ հեղինակություն ունեցող գիտնականներ, 

տեղյակ չեն, որ այս կամ այն ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ են։ 

Իսկ երբ նրանք տեղեկանում են այդ մասին և պահանջում հեռացնել իրենց 

անունները խմբագրական խորհրդի կազմից, գիշատիչ ամսագրերը չեն 

անում դա, քանի որ այդ անունների առկայությունը օգնում է ներգրավել նոր 

հեղինակների։ 

Անբարեխիղճ հրատարակիչները նման գործելաոճ են որդեգրում նաև 

գիտական մենագրությունների, ժողովածուների, գիտաժողովների նյութերի, 

դասագրքերի և այլ տեսակի գիտական հրատարակումների պարագայում:  

Զանցանքի մի ուղղություն է հեղինակավոր մենագրությունների ու 

դասագրքերի ապօրինի արտատպությունը կամ թարգմանված տարբերակի 

հրատարակումը: Դա ինչ-որ տեղ ընդունելի է զարգացող երկրների 

գիտնականների համար, քանի որ դրանց պահանջարկը շատ մեծ է, իսկ 

միջոցները՝ սուղ: Չնայած հրատարակման որակը ցածր է և խախտվում են 

հեղինակային և սեփականության միջազգային օրենքները, սակայն գները 

դառնում են մատչելի:  

Շատ ավելի մտահոգիչ է խոտանային մենագրությունների և 

ժողովածուների հրատարակումը, որը հեղեղել է նաև ՀՀ գիտական ոլորտը: 

Եվ վերջապես վտանգավոր չափերի է հասնում «հրատարակում ըստ 

պահանջի» ձևաչափով հրատարակվող գրքերի քանակը, որի դեպքում 

ընդհանրապես որևէ խմբագրական կամ սրբագրական աշխատանք չի 

իրականացվում:  
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2.5. Բաց մատչելիության շարժում (Open Access Movement)  

Այսօր նախկին ձևաչափը, համաձայն որի ամսագրի հրատարակիչը իր 

հիմնական եկամուտը ստանում էր բաժանորդագրությունից, այլևս չի 

գործում: Ամսագրերի եկամուտն արդեն հիմնականում ձևավորվում է 

հեղինակների և իրենց կազմակերպությունների վճարներից: 

Բաժանորդագրման ինստիտուտը ձևավորվել էր մինչհամացանցային 

դարաշրջանում և արդեն հնացել է: Ինչ-որ ժամանակ էլեկտրոնային 

տարբերակի բաժանորդագրությունն արդարացված էր, սակայն հիմա 

վճարովի ամսագրերի բովանդակությունը ապօրինի ներբեռնումներից 

պաշտպանելը դարձել է գրեթե անհնար, քանի որ ժամանակակից 

ծրագրավորողները ի վիճակի են շրջանցելու ցանկացած արգելք:  

Շատ գիտնականների կարծիքով հրատարակիչների մեծամասնությունը 

սահմանել է չարդարացված բարձր գներ հրապարակումների ներբեռնման 

համար և ստանում է գերշահույթներ՝ դրանից որևէ մաս չվճարելով 

հոդվածի հեղինակներին: Ավելին, իրենք շարունակում են ստանալ 

եկամուտ նաև տասնամյակներ առաջ հրատարակված ամսագրերից, որոնք 

վաղուց արդեն հրատարակչին վերադարձրել են հրատարակման համար 

իրականացված ծախսերը: Հարկատուները նույնպես չեն կարող ազատ 

տեսնել իրենց ներդրումների արդյունքները, չնայած բազմաթիվ գիտական 

հետազոտություններ ֆինանսավորվում են հարկերից կամ 

նվիրատվություններից ձևավորված հասարակական/պետական 

միջոցներով: 

Բաց մատչելիության շարժումը (ԲՄՇ կամ ԲՄ) սկսվել է 2000-ական 

թվականների սկզբին։ Սա դրական երևույթ էր, որն այժմ զգալիորեն 

հեշտացրել է գիտական գրականության հասանելիությունը զարգացող և 

ցածր եկամուտ ունեցող երկրների գիտնականների համար, քանի որ 

վերջիններս (այդ թվում գրադարանները, համալսարանները կամ հենց 

պետությունը) հնարավորություն չունեն գնելու ամսագրերը։ Իսկ ԲՄՇ 

շնորհիվ ներգրավված ողջ գրականությունը առանց որևէ վճարի հասանելի 
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է դառնում ցանկացած ընթերցողի։ Այս շարժումը նպաստեց բազում 

հարցերի լուծմանը, բայց նաև առաջացրեց շատ նոր խնդիրներ։ 

Ըստ սահմանման, բաց մատչելիությունը ենթադրում է գիտական 

հրապարակումների անվճար (free), անմիջական (immediate), մշտական 

(permanent), ամբողջական (fulltext), առցանց (online) մատչելիություն բոլորի 

համար՝ առանց որևէ սահմանափակումների և գրանցման: Այն ենթադրում 

է նաև որոնող ցանցային համակարգերի կողմից հրապարակումների 

տեքստերի մեքենաընթեռնելիություն և ինդեքսավորման հնարավորություն:  

ԲՄՇ-ն զարգացումն ընթացել է երկու հիմնական ուղղություններով: 

Առաջին ուղղությունը այսպես կոչված «կանաչ ճանապարհը» կամ 

ինքնաարխիվացումն է, երբ ավանդական ամսագրերում հոդված 

հրապարակած հեղինակները ստանում են կամ գնում իրավունք՝ այն 

ինքնուրույն տեղադրելու ցանկացած բաց առցանց պահոցում, օրինակ՝ իր 

կայքէջում կամ հատուկ այդ նպատակի համար ստեղծված ինտերնետային 

պահոցներում (էլեկտրոնային առցանց գրադարաններում): Դրանցից 

ամենահայտնիներն են ResearchGate (www.researchgate.net), arXiv 

(www.arxiv.org) և PubMed Central (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/) պահոցները: 

Մեծ տարածում ունեն գիտական սոցիալական ցանցերը, որոնց ստեղծման 

նպատակներից է նաև հրապարակումների փոխանակումը: 

Ամենատարածվածը Academia (academia.edu) հարթակն է, որտեղ 

գրանցվածների թիվը մոտենում է 60 միլիոնի, և որը պարունակում է ավելի 

քան 20 միլիոն ներբեռնված նյութ: Սակայն պետք է գիտակցել, որ այդ 

պահոցները լի են ցածրորակ և անարժանահավատ հոդվածներով և անտիպ 

ձեռագրերով: 

Այլընտրանքային՝ այսպես կոչված «ոսկյա ճանապարհը», հոդվածի ի 

սկզբանե տպագրումն է ԲՄՇ ամսագրերում, որոնց թիվն այսօր 

հեղինակավոր ամսագրերի շարքում գերազանցում է 15 տոկոսը և գնալով 

աճում է: 

ԲՄՇ ճնշման տակ ավանդական բաժանորդագրությամբ տարածվող շատ 

ամսագրեր հետզհետե անցնում են «հետաձգված ԲՄ» ձևաչափի՝ 
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հրատարակվելուց որոշ ժամանակ անց դառնալով ԲՄ (սովորաբար մեկ 

տարի անց): 

Վերջին տարիներին գիտական համայնքը քննարկում է այսպես կոչված 

«պլատինե ճանապարհը», որը ենթադրում է և՛ անվճար տպագրում, և՛ 

անվճար ներբեռնում, սակայն համատարած անցումը այս ձևաչափին դեռևս 

անհավանական է թվում:  

Քանի որ ԲՄ շարժումը դեռևս չի վայելում ավանդական, 

բաժանորդագրվածությամբ տարածվող գիտական ամսագրերի 

հրատարակիչների համակրանքը, և նրանք դժվարությամբ են 

համաձայնում գոյություն ունեցող ամսագրերի կարգավիճակի փոփոխմանը 

դեպի ԲՄ կամ խառը տեսակի համակարգ, ինչպես նաև նոր ԲՄ ամսագրեր 

հիմնելուն, ապա այդ բացը լրացվեց տասնյակ հազարավոր նոր հիմնված 

ԲՄ ամսագրերի կողմից, որոնց զգալի մասն այդպես էլ չի դառնում նորմալ, 

հեղինակավոր ամսագիր, որովհետև նրանց հրատարակիչները 

մտահոգված են հիմնականում գումար վաստակելով, այլ ոչ թե մատուցվող 

հրատարակչական ծառայությունների որակը բարձրացնելով: 

Այսօր գիտական ամսագրերը բաժանվում են երեք տեսակի՝ տպագիր, բաց 

մատչելիության, խառը (hybrid): Մեկ հրապարակման գինը հեղինակավոր 

տպագիր ամսագրում բավականին բարձր է: Այն աճել է վերջին 

տասնամյակում լրացուցիչ էլեկտրոնային ծառայությունների ի հայտ գալու 

պատճառով՝ հաճախ հասնելով մի քանի հազար դոլարի: Գինն ավելի է 

բարձրացել այն դեպքերում, երբ ամսագիրն որդեգրել է բաց մատչելիության 

կամ խառը ձևաչափերից մեկը: Դա շատ թանկ է Հայաստանի նման 

զարգացող երկրների հեղինակների համար, և շատերը հրապարակման 

համար ի վիճակի չեն վճարել նման գին: Բաժանորդագրման վրա հիմնված 

նախկին ձևաչափով հրապարակման արժեքի՝ հեղինակին ընկնող 

բաժնեմասը մի քանի անգամ ցածր էր և ինչ-որ տեղ մատչելի: Որոշ խառը 

ձևաչափով ամսագրեր սահմանել են երկու գին՝ բարձր, եթե հեղինակը 

ցանկանում է, որ իր հոդվածը լինի ԲՄ, և ցածր՝ հակառակ դեպքում: 
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Հեղինակավոր ամսագրերը, որոնք բարեխղճորեն մատուցում են բոլոր 

անհրաժեշտ ծառայությունները, ի վիճակի չեն իջեցնել հրապարակման 

գինը առանց հովանավորի աջակցության: Դրանից օգտվում են 

անբարեխիղճ հրատարակիչները՝ առաջարկելով ցածր գին, բայց 

փոխարենը մատուցելով կասկածելի որակի ծառայություններ կամ 

նմանակեղծելով դրանք: Արդյունքում ծնվում են հազարավոր անորակ 

ամսագրեր:  

Սակայն ճիշտ չէր լինի ԲՄՇ ներկայացնել որպես ակադեմիական 

հանցանքի աճի հիմնական պատճառ։ Այս մոտեցումը շատ կարևոր 

գործառույթ է կատարում, հատկապես զարգացող երկրների համար, այդ 

թվում և Հայաստանի։ Այս պարագայում ամենակարևորն է չընկնել ծուղակը։ 

Այժմ գիտական հանրությունն ամեն կերպ փորձում է գտնել միջոցներ՝ 

«ակադեմիական գիշատիչների» թթվածինը փակելու համար։ 

Անդրադառնանք այդ քայլերին։ 

1. Բաց մատչելիության ամսագրերի կատալոգ (Directory of Open Access 

Journals - DOAJ)՝ ԲՄԱԿ։ Իր գոյության առաջին տարիներին այդ 

կատալոգում ներկայացված էին բոլոր ԲՄ ամսագրերը։ Սակայն այժմ այդ 

կատալոգն ավելի շատ բացառում, քան ներառում է ամսագրեր։ Ներկայումս 

այնտեղ ներառված ամսագրերի թիվը 10000-ից ավել է, որոնք անցել են շատ 

խիստ ընտրություն։ Դրանով իսկ այդ կատալոգը երաշխավորում է 

ընդգրկված ամսագրերի որակը։ Եթե հեղինակը պատրաստվում է իր 

հոդվածը հրատարակել ԲՄ ամսագրում, որը ներառված չէ այս կատալոգի 

մեջ, ապա սա պետք է ահազանգ լինի նրա համար։ Իհարկե, այս 

կատալոգում ներառված ոչ բոլոր ամսագրերն են որակյալ։ Ժամանակի 

ընթացքում կարող է պարզվել, որ դրանցից որոշ մասը «գիշատիչ» 

ամսագրեր են, որի համար նրանք կհեռացվեն կատալոգից։ Սակայն 

ներառված ամսագրերի 3/4-ը՝ ավելի քան 7500 ամսագիր, արդեն կայացած և 

վստահելի են համարվում։ Դրանցից շատերն արդեն ներկայացված են Web 

of Knowledge և Scopus համակարգերում, ու դրանց մի մասն ունի բավական 

բարձր ԱԳ: Մնացած ամսագրերը (1/4 մասը) անցնում են մանրակրկիտ 

զննություն, որի արդյունքում կարող են դուրս մնալ ԲՄԱԿ-ից։ Այժմ 
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կատալոգում ներկայացված են ամսագրեր 122 երկրներից, այդ թվում նաև 

մեծ թվով ամսագրեր Հայաստանից։ ԲՄԱԿ-ում ներկայացված 

ամսագրերում հրատարկված հոդվածների գումարային թիվը 2017 թ. 

դեկտեմբերի դրությամբ գերազանցում է 2.600.000-ը։ Հայաստանում ևս 

գործում է Բաց մատչելիության պորտալ (http://www.asj-oa.am/index.htm): 

2. Պայքարի ցայտուն օրինակ է գիշատիչ ամսագրերի և անբարեխիղճ 

հրատարակիչների ցանկերի կազմումը, որը մենք մանրամասն կքննարկենք 

2.7 բաժնում: 

3. Նմանատիպ ամսագրերը բացահայտելու մեկ այլ միջոց է հետևյալ 

հնարքը. ուղարկել տպագրության հորինված, հակագիտական հոդված, 

հասնել տպագրության և հետո բացահայտել իրողությունը: Ի միջի այլոց, 

որոշ խոշոր ավանդական հրատարակիչներ խրախուսում են նման 

ձեռնարկումները՝ ԲՄՇ-ը վարկաբեկելու նպատակով (տե՛ս նույն 2.7 

բաժինը): 

2017 թ. ապրիլից սկիզբ է առել ԲՄՇ մաս կազմող հղումների բաց 

մատչելիության (ՀԲՄ) շարժումը (Initiative for Open Citations, https://i4oc.org/), 

որի նպատակն է բոլոր հրապարակումներում առկա հղումները դարձնել 

թափանցիկ և տեսանելի, այդ թվում՝ վճարովի մատչելիության: 2018 թ. 

հունվարի դրությամբ հեղինակավոր ամսագրերի մոտ կեսն արդեն 

համաձայնել են անվճար տրամադրել հոդվածներում առկա հղումները: 

Շարժմանը միացել են այնպիսի խոշոր հրատարակիչներ, ինչպիսիք են 

Cambridge University Press, Emerald, The Royal Society, SAGE Publishing, 

Springer Nature, Taylor & Francis, Wiley: Այժմ այդ հրատարակչություններում 

լույս տեսած բոլոր հրապարակումներում առկա հղումները բաց են և 

տեսանելի: 2017 թ. վերջին բաց հասանելիության հղումներով 

հրապարակումների մասնաբաժինն արդեն մոտենում էր հղումները 

համակարգող CrossRef համակարգում առկա 40 միլիոն հրապարակումների 

կեսին: Հարկավոր է նշել, որ ՀԲՄ շարժմանն ավելի ակտիվ անդամագրվում 

են անբարեխիղճ հրատարակիչները, ինչը մասամբ խոտորում է շարժումը: 

https://twitter.com/royalsociety
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Հարկ է նշել, որ սկզբնական փուլում նմանատիպ իրավիճակ էր ԲՄՇ DOAJ-

ի պարագայում: 

ԲՄՇ մասին խոսելիս անհնար է չհիշատակել Ղազախստանից կենսաբան-

նեյրոֆիզիոլոգ-ծրագրավորող Ալեքսանդրա Էլբակյանի ապօրինի 

նախաձեռնության մասին: Էլբակյանի կարգախոսն է «Վերացնել բոլոր 

խոչընդոտները գիտության ճանապարհից» (...to remove all barriers in the way 

of science): Նա 2011 թ. ստեղծեց Sci-Hub համացանցային պորտալը, որի 

միջոցով կարելի է անվճար ներբեռնել գրեթե ցանկացած վճարովի 

հրապարակում: Այդ կայքից ներբեռնումների թիվն ամսական գերազանցում 

է մի քանի տասնյակ միլիոնը: Կայքը հրատարակիչների բողոքներով 

բազմիցս արգելափակվել է, բայց այն ստեղծողի ջանքերով միշտ 

վերաբացվել է տարբեր էլեկտրոնային հասցեներով: Էլբակյանն այժմ 

թաքցնում է իր գտնվելու վայրը: Անցած տարի նա մտավ գիտության ոլորտի 

տարվա ամենաազդեցիկ մարդկանց տասնյակը “Nature” ամսագրի 

տարբերակով: ԱՄՆ-ում նրա դեմ հարուցել են և շահել քրեական գործեր 

(2015 թ. Elsevier հրատարակչության կողմից 15 մլն ԱՄՆ դոլարի և 2017 թ. 

Ամերիկյան քիմիական ընկերության (ACS) կողմից 5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի): 

Դրա հետևանքով ինտերնետ ծառայություններ մատուցողներին 

պարտադրվել է արգելափակել Sci-Hub-ի բոլոր կայքերը, որը և 

իրականացվել է 2017 թ. նոյեմբերի վերջին մի շարք երկրներում: 

Արգելափակման պահին պորտալը պարունակում էր մոտ 65 միլիոն 

հրապարակում, որոնց զգալի մասն ապօրինի էին: Սակայն մի շարք 

երկրներում պորտալի հայելիները (mirror) դեռ գործում են:  

Մեկ այլ նմանատիպ ռեսուրս է LibGen-ը (Library Genesis, http://libgen.io), որը 

պարունակում է 62 միլիոնից ավելի հոդված, և որն ապօրինի 

ներբեռնումների քանակով աշխարհում երկրորդն է: 

Գիտական հանրության վերաբերմունքն այս երևույթի նկատմամբ, որը 

ստացել է «գիտական ծովահենություն» պիտակը, միարժեք չէ: Մի կողմից 

այն փրկություն է զարգացող և ցածր եկամուտով երկրների 

գիտաշխատողների համար, որոնց կազմակերպությունները և պետությունն 
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ի վիճակի չեն բաժանորդագրվել և ապահովել հեղինակավոր ամսագրերի 

մեծամասնության հասանելիությունը, ինչը ստեղծում է զարգացած և 

զարգացող երկրների գիտնականների միջև անհավասարություն, մյուս 

կողմից այդ «ծովահեն» ռեսուրսներից ոչ պակաս օգտվում են և զարգացած 

երկրների գիտաշխատողները: 

Գիտական «ծովահենության» վնասը չի սահմանափակվում միայն 

հրատարակիչների եկամուտների կրճատումով: Աղավաղվում է նաև 

հոդվածի ներբեռնման վիճակագրությունը, ինչը գիտնականի աշխատանքի 

թողած ազդեցության գնահատականներից մեկն է: Տուժում են բարեխիղճ 

հրատարակիչները, որոնք գործում են հոդվածները ինքնարժեքով 

տրամադրելու սկզբունքով: 

 

2.6. Կեղծ կամ անորակ գիտության առաջացման պատճառները 

Միջակությունը չի կարող մեծ հաջողությունների հասնել 

ստեղծագործության մեջ, բայց կարող է հասնել մեծ 

հաջողությունների` կոչումների, պատվի, դրամի տեսքով: 

Ալեքսանդր Զինովև 

Հրատարակչական էթիկայի տարատեսակ խախտումները բերել են այսպես 

կոչված «կեղծ» գիտության (գիտության նմանակեղծման, «կեղտոտ» 

գիտության) աննախադեպ տարածմանը։ Այդ երևույթների անվանակոչման 

համար առայժմ կիրառվում են բազմաթիվ բառեր, քանի որ այդ ոլորտի 

հայերեն տերմինաբանությունը դեռ վերջնականապես հստակեցված չէ։ 

Մասամբ դա կախված է նրանից, որ վերը նշված խախտումների մի զգալի 

մասը նոր երևույթ է և արդիական է դարձել վերջին 10, հատկապես 5 

տարիների ընթացքում։ Ակամա այս ամենի դրդապատճառը 

հրապարակումների ԲՄ շարժումն է, որը էապես փոխում է գիտական 

հրատարակչության բնագավառում ինչ-որ տեղ արդեն կարծրացած 

հեղինակ-հրատարակիչ-ընթերցող հարաբերությունները, առաջին հերթին՝ 

ֆինանսական: Օգտվելով այդ ոլորտի ավանդական հրատարակիչների՝ 

ԲՄՇ հակառակվելու փաստից՝ ի հայտ եկան նոր հրատարակիչներ, որոնք 
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չունեին կայացածների՝ տասնամյակներով ձևավորված հնարավոր 

խարդախությունները զսպող մեխանիզմներն ու չէին անցել բնական 

ընտրության բովով: Դրանց կարգախոսը դարձավ՝ նվազագույն 

ծառայություններ, առավելագույն եկամուտ: 

Անբարեխղճության նման կտրուկ աճի երկրորդ պատճառը բոնուսային 

համակարգն է, երբ հեղինակավոր, որակյալ ամսագրերում 

հրատարակվելու դեպքում որոշ կազմակերպությունների և երկրների 

իշխանությունների կողմից գիտնականներին տրամադրվում են 

հավելավճարներ ու այլ խրախուսանքներ։ Ընդ որում, դրանք ներառում են 

թե՛ դրամական հավելավճար, թե՛ որակավորման կամ պաշտոնի աճ։ 

Արդյունքում բազում ամսագրեր սկսեցին «խաղալ» բարձր վարկանիշ 

ունեցող ամսագրերի դեր, ինչն էլ բերեց այս բոլոր մեքենայությունների 

շքերթին. կեղծ ամսագրեր, կեղծ ԱԳ-ներ, կեղծ DOI-ներ, կեղծ 

գիտաժողովներ, կեղծ գրախոսումներ և այլն։ Անբարեխիղճ կամ անտեղյակ 

գիտաշխատողները սկսեցին օգտվել այդ վճարովի ծառայություններից, 

քանի որ ակնկալում էին կատարած ծախսերի հատուցում՝ դրամի կամ 

կարիերայի աճի տեսքով: 

Երրորդ պատճառը նորմալ ամսագրում հրատարակվելու բարձր գինն է։ 

Երբեմն մեկ հոդվածի հրատարակման գինը հասնում է 10.000 ԱՄՆ դոլարի։ 

Նորմալ ամսագրերում հրատարակվելու միջին գինը մոտ 1.000 ԱՄՆ դոլար 

է, ինչը զարգացող երկրների համար շատ մեծ գումար է։ Օգտվելով դրանից՝ 

կեղծ ամսագրերը զգալիորեն ավելի քիչ գումար են պահանջում 

հրատարակության համար՝ 100-150 ԱՄՆ դոլար։ Իսկ ակնհայտորեն 

«թափոնային» ամսագրերում այդ գինը երբեմն կազմում է ընդհամենը 10-20 

ԱՄՆ դոլար մեկ հրատարակության դիմաց։ Բացի այդ, նորմալ 

ամսագրերում հոդվածների որակին ներկայացվող պահանջները շատ 

բարձր են, ինչը համարյա բացակայում է կեղծ ամսագրերում։ 

Մեկ այլ պատճառ է զարգացող երկրներում ակադեմիական ավանդույթների 

բացակայությունը։ Զարգացած երկրների լաբորատորիաներում տարիների 

ընթացքում ձևավորվում է ամսագրերի շրջանակ, որտեղ ավանդաբար 



Shahkhatuni A., Mirzoyan A. 

Science Studies, 2018, 1, 7-131 40  

հրատարակվում են այդ լաբորատորիայի աշխատակիցները։ Նրանց 

հայտնի են այդ ամսագրերի պայմաններն ու հրատարակություններին 

ներկայացվող պահանջները և այլ նրբությունները։ Որպես կանոն, այդ 

ավանդույթները պահպանվում են և գործում տարիներ շարունակ։ Իսկ 

զարգացող երկրներում, որտեղ հիմնվում են նոր լաբորատորիաներ, 

ինստիտուտներ և այլ հետազոտական մարմիններ, որոնք նոր են մտնում 

միջազգային ասպարեզ, նմանօրինակ փորձի, ավանդույթների և 

գիտելիքների բացակայությունը գրեթե անխուսափելիորեն ուղղորդում է 

դեպի անբարեխիղճ ամսագրերի ծուղակները։ 

Բայց հաճախ գիտնականներն ու հետազոտողները գիտակցաբար են 

խուսափում հեղինակավոր, որակյալ հրատարակիչներից և դիմում են 

անբարեխիղճներին՝ պատճառաբանելով իրենց ընտրությունը հետևյալ 

նկատառումներով. 

1. Առաջինների մոտ հոդվածներն անցնում են շատ մանրակրկիտ և 

որակապես բարձր գրախոսություն։ Վիճակագրության համաձայն, 

բարձրորակ ամսագրեր ներկայացված հոդվածների 70% մերժվում են և չեն 

հրատարակվում, ինչը լուրջ փորձություն է և արգելք սկսնակների համար։ 

2. Բարեխիղճ ամսագրերում շատ խիստ պահանջներ են ներկայացվում 

հոդվածներին ոչ միայն բովանդակային առումով, այլ նաև ձևավորման։ 

Ճիշտ է, մերժումների ճնշող մեծամասնությունը հետևանք է բովանդակային 

թերությունների, բայց ձևավորման հետ կապված խնդիրներն իրենց հերթին 

բավականին ձգձգում են հոդվածների հրատարակումը, քանի որ 

հեղինակներից կարող են պահանջել լուրջ փոփոխություններ մտցնել 

հոդվածի ձևավորման մեջ, ինչի հետևանքով հրապարակման գործընթացը 

կարող է տևել ամիսներ։ 

3. Խմբագրական և հրատարակչական ծառայությունների համար գանձվող 

գինը բարձր է։ Դրանց շնորհիվ տպագրվող հոդվածները հասցվում են 

միջազգային մակարդակի։ 
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4. Հոդվածն ամսագիր ներկայացնելուց մինչև հրատարակումն ընկած 

երկար ժամանակահատվածը։ Քիչ չեն իրավիճակները, այդ թվում և 

Հայաստանում, երբ հեղինակներն այս կամ այն պատճառով չեն ցանկանում 

կամ չեն կարող երկար սպասել։ Օրինակ, ատենախոսություն 

պաշտպանելու համար ատենախոսը պետք է ունենա հրատարակված 

հոդվածների որոշակի քանակ։ Սակայն հեղինակավոր և որակյալ 

ամսագրերում անհնար է արագացնել հոդվածի հրատարակման 

գործընթացը, և փաստ չէ, որ այն ընդհանրապես կընդունվի 

հրատարակման։ Նախ, ինչպես արդեն նշվել է, հոդվածը պետք է անցնի 

գրախոսման փուլ, որն ինքնին ժամանակատար է։ Դրանից հետո միայն 

հոդվածը դրվում է տպագրության հերթի, և չի բացառվում, որ այն կարող է 

լույս տեսնել ոչ թե մոտակա, այլ մեկ կամ նույնիսկ մի քանի համար հետո։ 

Այս մի կետում ձգձգման պատճառը ոչ միայն հրատարակիչներն են, այլ 

նաև հեղինակները՝ ոչ ճիշտ կատարելով գրախոսի կամ խմբագրի 

առաջարկությունները։ Երբեմն մինչև ընդունվելը հոդվածն այդ պատճառով 

անցնում է մի քանի խմբագրում:  

Անբարեխիղճ հրատարակիչներն «օգնում են» շրջանցել նման խնդիրները, 

էապես նվազեցնելով հոդվածին ներկայացվող պահանջները, կրճատելով, 

իսկ երբեմն էլ բացառելով քննարկման և խմբագրման փուլերը՝ ի հաշիվ 

հրապարակվող նյութի որակի ։ 

Որոշ հեղինակների նման իրավիճակը ձեռնատու է, քանի որ նրանց 

հետաքրքրում է միայն իրենց ընթացիկ խնդիրների շուտափույթ լուծումը 

(պաշտպանություն, հաշվետվություն), և նրանք չեն մտահոգվում իրենց 

հեղինակության հնարավոր անկման փաստով: 

Ինչ-որ տեղ իրենց մեղքի բաժինն ունեն նաև գիտությանն աջակցող, 

ֆինանսավորող, խրախուսող և վերահսկող այն կազմակերպությունները, 

որոնք արդյունավետությունը գնահատելիս բավարարվում են քանակական, 

այլ ոչ թե որակական չափանիշներով, ինչը ստիպում է հետազոտողներին 

անընդհատ արհեստականորեն շատացնել հրապարակումների քանակը՝ ի 

հաշիվ որակի: 
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2.7. Գիտական հանրության պայքարը զեղծարարների դեմ 

Առաջինը, ով սկսեց հետևողականորեն պայքարել նման երևույթների դեմ, 

Ջեֆրի Բիլլն էր (Jeffrey Beall)՝ ԱՄՆ-ի Կոլորադո նահանգի Դենվերի 

համալսարանի գրադարանի աշխատակիցը։ Նա համալսարանի կայքում 

2010 թ. հրապարակեց «գիշատիչ» հրատարակիչների ցուցակ, որը 

պարբերաբար թարմացնում էր, իսկ 2016 թ. ավելացրեց ևս երեք ցուցակ՝ 

«գիշատիչ» ամսագրերի, գողացված ամսագրերի և կեղծ կամ շփոթեցնող ԱԳ 

հաշվարկող համակարգերի։ 

Նշված չորս ցուցակների վերջին թարմացումը կատարվել էր 2017 թ. 

հունվարին։ Դրանից հետո Ջ. Բիլլը ժամանակավոր դադարեցրեց այս 

գործունեությունը։ Պատճառը «գիշատիչ» հրատարակչությունների կողմից 

նրա դեմ դատական հայցերն էին։ Չնայած, որ դատական գործերը Ջ. Բիլլը 

շահում էր, բայց դրանք խիստ ժամանակատար էին և մեծ ջանքեր էին 

պահանջում։ Բացի այդ, նա իր հետազոտությունների արդյունքները 

զետեղում էր համալսարանի պաշտոնական կայքում, ինչի հետևանքով այդ 

հրատարակիչները դատի էին տալիս նաև համալսարանին։ Արդյունքում 

համալսարանը պարտադրեց Բիլլին հեռացնել այդ էջերը, ինչն էլ արվեց 

2017 թ. հունվարի 15-ին։ Սակայն նույն թվականի օգոստոսից անհայտ 

անձինք http://beallslist.weebly.com կայքում վերականգնեցին հեռացված 

տվյալները և շարունակում են Բիլլի գործունեությունը՝ պարբերաբար 

թարմացնելով ցանկերը։ Այնտեղ 2018 թ. սկզբին առկա են մի քանի հազար 

ամսագրեր, հազարից ավելի հրատարակիչներ, հարյուրից ավելի 

գողացված ամսագրեր և հիսունից ավելի կեղծ կամ շփոթեցնող ԱԳ 

հաշվարկող համակարգեր։ 

Այժմ Ջ. Բիլլի և ընդհանրապես կեղծ ամսագրերի և «կեղտոտ» գիտության 

դեմ պայքարողների լայնածավալ վարկաբեկման շարժում է սկսվել։ 

Մասնավորապես, Ջ. Բիլլին մեղադրում են, որ նա իբր գումար է վերցնում 

իր կազմած «սև ցուցակի» մեջ այս կամ այն ամսագիրը կամ հրատարակչին 

մտցնելու կամ հանելու դիմաց։ Իբր նա անգրագետ անձնավորություն է և 

թեմայի հետ որևէ առնչություն չունի, և որ այս ամենն արվում է՝ 
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տնտեսապես թույլ զարգացած երկրները ներկայացնող հրատարակիչների 

և հոդվածագրերի համար խնդիրներ ստեղծելու նպատակով՝ 

տարանջատելով նրանց տնտեսապես զարգացած երկրները ներկայացնող 

մրցակիցներից։ Բերվում է այն փաստարկը, որ վատ անգլերենով գրված 

հոդվածը դեռ չի նշանակում, որ բովանդակությունը նույնպես վատն է, քանի 

որ Ջ. Բիլլը որպես կեղծ ամսագրերի ախտանիշ նշել է նաև հոդվածների 

վատ անգլերենը՝ նկատի ունենալով այն, որ նորմալ, որակյալ ամսագրում 

խմբագիրը չի հանդուրժի վատ անգլերենով գրված հոդվածներ։ 

Հատկանշական է, որ կեղծ ամսագրերի հրատարակիչների կողմից Ջ. Բիլլի 

դեմ ուղղված գրոհը մեծ մասամբ թիրախ ուներ հենց նրա անձը և ոչ թե նրա 

արտահայտած գաղափարներն ու գործունեությունը։ 

Կեղծ ամսագրերի դեմ պայքարող անձանցից մեկը դոկտոր Մեհրդադ 

Ջալալյանն է Իրանից։ Նա Electronic Physician (www.ephysician.ir) ամսագրի 

գլխավոր խմբագիրն է: Ջալալյանը կազմել է գողացված և գիշատիչ 

ամսագրերի, ինչպես նաև անբարեխիղճ հրատարակիչների իր ցուցակները։ 

Նա պարբերաբար մամուլում լուսաբանում է գիտական հրապարակման 

հետ կապված զեղծարարությունները և հանդես է գալիս խորհուրդներով:  

Նշված երևույթների դեմ ամենահետևողական պայքարողներից և 

լուսաբանողներից է մեր հայրենակից Արմեն Գասպարյանը Մեծ 

Բրիտանիայի Բիրմինգեմի համալսարանից, ով Journal of Korean Medical 

Science ամսագրում, որտեղ ավագ խմբագիր է, հրապարակել է երկու 

տասնյակից ավելի հոդվածներ՝ նվիրված գիտական հրապարակման հետ 

առնչվող մի շարք խնդիրներին: 

Աշխարհում գոյություն ունեն նմանօրինակ ամսագրերի և 

հրատարակիչների վերաբերյալ մի քանի ցուցակներ։ Այդ ցուցակներում 

ներկայացված տվյալների մեծ մասը, իհարկե, համընկնում են։ 

Այժմ կեղծ ամսագրերի դեմ ամբողջ աշխարհում բավականին մեծ պայքար է 

ծավալվել։ Գործում է https://predatoryjournals.com/ հարթակը, որտեղ կարելի է 

տեղեկանալ գիշատիչ հրատարակիչների, գիշատիչ և գողացված 

ամսագրերի, ապակողմնորոշող կամ կեղծ գիտաչափություն 
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իրականացնող ընկերությունների ընթացիկ ցանկերին: Կայքը բաց է նոր 

բացահայտված զեղծարարների մասին առաջարկությունների համար: 

Սակայն պայքարը դեռ իրականացվում է մեծամասամբ անհատների 

կողմից, որոնք անպաշտպան են և հեշտությամբ կարող են տուժել գիշատիչ 

հրատարակիչների կազմակերպած դատական հետապնդումներից: 

Սակայն գիտական հրատարակչության մեջ զեղծարարությանը 

դիմակայելու խնդիրը դարձել է օրհասական: Այն արդեն ոչ միայն 

խարխլում է ազնիվ գիտության հիմքերը, այլ դառնում սպառնալիք բոլորի 

համար: 

Պայքարը առավել կարևոր է հետևյալ դեպքերում: Տարբեր 

արդյունաբերական ընկերություններ սկսել են օգտագործել կեղծ 

ամսագրերը՝ իրենց շահերը առաջ մղելու, իրենց կեղծ արտադրանքը 

քողարկված գովազդելու և գումար վաստակելու նպատակով։ Օրինակ, 

քաղցկեղի դեմ դեղամիջոցի գովազդում նշվում է, որ վերջինիս 

արդյունավետության մասին տեղեկությունները հրատարակվել են իբր 

հեղինակավոր ամսագրում։ Իրականում, դա ընդամենը կեղծ ամսագրում 

հրատարակված մի հոդված է։ Նմանատիպ դեպքերը շատ են։ Նույն 

իրավիճակն է նաև այլ ոլորտներում, օրինակ՝ բնապահպանական։ 

Մասնավորապես, որևէ հարցի շուրջ դրական կամ բացասական մթնոլորտ 

ստեղծելու համար հաճախ են հղում անում իբր հեղինակավոր գիտական 

ամսագրերում հրատարակված նյութերի վրա։ Արդյունքում, լինում են 

դեպքեր, երբ քաղաքական գործիչները, տնտեսագետները և այլոք ընկնում 

են այդ ծուղակը՝ մտածելով, որ գործ ունեն հեղինակավոր ամսագրում 

հրատարակված վերլուծությունների հետ և կարող են սխալ որոշում 

կայացնել։ Այնինչ, դարձյալ գործ ունեն անբարեխիղճ ամսագրերի ու կեղծ 

հետազոտությունների հետ։ Այս ամենը կարող է շատ բացասական 

ազդեցություն ունենալ հանրային կյանքի վրա։ 

Անբարեխիղճ ամսագերը, սովորաբար, չեն իրականացնում գրախոսում, 

իսկ հաճախ նույնիսկ խմբագրում: Փոխարենը նրանք նույնությամբ 

հրատարակում են ստացված հոդվածները: Նման գործելաոճը 

բացահայտելու և նման ամսագրերի դիմակը պատռելու նպատակով 
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իրականացվել են մի շարք փորձեր՝ ոչ գիտական հոդված ներկայացնելով 

տպագրության, գոյություն չունեցող գիտնականին առաջարկելով որպես 

խմբագիր կամ հրապարակելով խմբագրության հետ նամակագրությունը: 

Դրանց մեջ ուշագրավ են հետևյալ օրինակները: 

Հավանաբար առաջին աղմկահարույց փորձը 2005 թ. իրականացրին 

Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի գիտնականները, որոնք 

ստեղծեցին համակարգչային գիտության բնագավառին վերաբերող 

գիտական հոդվածի տեսքով պատահական անիմաստ տեքստեր 

գեներացնող SCIgen համակարգչային ծրագիրը: Գեներացված «հոդվածը» 

քերականորեն ճիշտ է, պարունակում է գրաֆիկներ, դիագրամներ և 

հղումներ, սակայն լրիվ անհեթեթություն է: Սկզբնական նպատակն էր 

բացահայտել անբարեխիղճ գիտաժողովները, որոնք առանց 

փորձաքննության ընդունում են ցանկացած ներկայացրած զեկույց: Փորձը 

հաջողվեց, զեկույցն ընդունվեց և տպագրվեց, գիտաժողովի 

կազմակերպիչները մերկացվեցին: Ծրագիրն այժմ էլ կա համացանցում: Այդ 

փորձն ունեցավ շատ հետնորդներ, նմանատիպ ծրագրեր ստեղծվեցին 

տարբեր լեզուների և գիտության բնագավառների համար: ՌԴ-ում մեծ 

աղմուկ բարձրացավ, երբ հենց առաջին՝ վերը նշված կեղծ «հոդվածը» 

պարզապես թարգմանվեց ռուսերեն և ուղարկվեց տպագրության ՌԴ ԲՈՀ-ի 

ցանկում գտնվող գիշատիչ ամսագրերից մեկը՝ “Журнал научных публикаций 

аспирантов и докторантов”: Այն նույնպես տպագրվեց, սակայն, իհարկե, 

ամսագիրը արդյունքում հեռացվեց ՌԴ ԲՈՀ-ի ցանկից: Այսօր այս 

ճանապարհով բացահայտվել և հեղինակազրկվել են հարյուրավոր 

ամսագրեր, սակայն դա գոյություն ունեցող և արագ բազմացող 

անբարեխիղճ ամսագրերի շատ փոքր մասն է:  

2013 թ. կենսաբան Ջոն Բոհաննոնը (John Bohannon) Հարվարդի 

համալսարանից միտումնավոր գրված մի կեղծ բժշկական հոդված էր 

ուղարկել 304 ամսագիր, որոնց թվում կային և նորմալ ամսագրեր։ 

Ամսագրերն ընտրվել էին Բիլլի ցանկից և DOAJ-ում գրանցվածներից: 

Ամենամակերեսային գրախոսման դեպքում հոդվածի կեղծ լինելը 

միանգամից կարելի էր բացահայտել։ Արդյունքում, ամսագրերի 60 տոկոսը 
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(157 ամսագիր) համաձայնել էր հրատարակել նրա հոդվածը, ընդ որում 

դրանց 82 տոկոսը, ինչպես և սպասվում էր, Բիլլի ցանկից էին: 36 ամսագիր 

ուղարկել էր գրախոսի դրական կարծիք՝ հոդվածում առկա որոշ 

խնդիրները շտկելու առաջարկումով: Հատկանշական է, որ հոդվածն 

ընդունած որոշ ամսագրեր հրատարակվում էին հեղինակավոր 

հրատարակչություններում (Elsevier, SAGE, Kluwer): Արձագանքած 

ամսագրերի մնացած 40 տոկոսը (98 ամսագիր) մերժել էին, 49 ամսագիր դեռ 

չէր ավարտել գրախոսության գործընթացը, երբ Բոհաննոնը, չսպասելով 

դրան, հրապարակեց արդյունքները [Bohannon, 2013]։ 

Մեկ այլ օրինակ է լեհ հետազոտողների դեպքը։ Նրանք ստեղծեցին մի 

մտացածին կերպար՝ Աննա Օ. Շուստ (Anna O. Szust) անունով։ Պետք է նշել, 

որ «oszust» բառը լեհերեն նշանակում է «խաբեբա»։ Այլ կերպ ասած՝ լեհ 

գիտնականները ստեղծել էին «տիկին Խաբեբա» կերպարը, որից հետո նրա 

անունից դիմել էին 360 գիտական ամսագրերի՝ խմբագրի պաշտոնը 

զբաղեցնելու առաջարկով։ Ամսագրերն ընտրվել էին երեք ցանկից՝ Բիլլի 

գիշատիչ ամսագրերի, DOAJ-ի բաց մատչելիության ամսագրերի և JCR-ի 

ԱԳ ունեցող ամսագրերի: Յուրաքանչյուր ցանկից ընտրված էր 120 

ամսագիր։ Բնականաբար, «տիկին Խաբեբայի» «գիտական 

կենսագրությունը» ամենևին չէր համապատասխանում նման պաշտոն 

զբաղեցնելու համար։ Նրա կենսագրականում նշված գրքերը և գրքերի 

առանձին գլուխները, որոնք նա իբր հեղինակել էր, կեղծ էին, ինչպես նաև 

այն հրատարակչությունները, որոնցում դրանք իբր հրատարակվել էին։ 

Ավելին, կենսագրական տվյալները ևս բացարձակ կեղծ էին. օրինակ՝ նշվել 

էր գոյություն չունեցող բուհ, որն այդ կերպարն իբր ավարտել էր։ 

Արդյունքում, կեղծ, «գիշատիչ» ամսագրերի 33% ընդունել էին նրա հայտը, 

որոնց մի մասը հետագայում չեղարկել էր այդ որոշումը։ 13% մերժել էին, 

իսկ 54%` չէին արձագանքել։ DOAJ-ի ցանկում ընդգրկված ամսագրերի 

միայն 7% էր դրական արձագանքել, 38% մերժել էր, 55% չէր արձագանքել։ 

Իսկ JCR-ի հեղինակավոր ամսագրերի պարագայում ոչ մի դրական 

պատասխան չէր եղել. 40% մերժել էր, 60% չէր արձագանքել։ 

Հատկանշական է, թե գիշատիչ ամսագրերը «տիկին Խաբեբային» ինչ 
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պայմաններ էին առաջարկում։ Որոշ դեպքերում ամսագիրը նույնիսկ 

պատրաստ էր ստացվող գումարի 30% զիջել նրան։ [Sorokowski at all, 2017]  

Կեղծ ամսագրերի ծուղակներից մեկը իրենց մոտ հրատարակվելու հրավեր 

ուղարկելն է։ Վերցնելով այլ ամսագրերից և գիտաժողովների նյութերից 

հեղինակների էլեկտրոնային հասցեները՝ դրանք «ռմբակոծում» են 

հասցեատերերին իրենց ամսագրերի գովազդով և հրապարակվելու կամ 

համագործակցելու առաջարկություններով: Ասվածի ցայտուն օրինակ է 

հետևյալ դեպքը: Մի քանի տարի առաջ Պիտեր Վեմփլյուն (Peter Vamplew) 

մի քանի անգամ նամակով խնդրել էր հանել իր հասցեն առաքման ցանկից։ 

Երբ դա տեղի չէր ունեցել, նա այդ ամսագրի հասցեին ուղարկել էր 10 

էջանոց մի տեքստ, որտեղ ոչ բառարանային արտահայտություններ էր 

օգտագործել ամսագրի և նրանց ուղարկած նամակ-հրավերների մասին։ 

Խմբագրությունից եկել էր պատասխան, որ նրա հոդվածն ընդունված է 

տպագրության, որի համար Պ. Վեմփլյուից պահանջել էին վճարել 

անհրաժեշտ 150 ԱՄՆ դոլարը։ 

Մեծ հույս է ներշնչում ամենախոշոր գիշատիչ ընկերության նկատմամբ 

վերջերս կայացած դատավճիռը: 2017 թ. նոյեմբերի 22-ին ԱՄՆ սպառողների 

իրավունքների պաշտպանության գործակալությունը (Federal Trade 

Commission-ը), ԱՄՆ դաշնային դատարանում շահեց առաջին դատական 

հայցն ընդդեմ աշխարհի ամենախոշոր գիշատիչ հրատարակչի՝ Գեդելայի՝ 

ԱՄՆ-ում գործող OMICS Group Inc. ընկերության (մանրամասներ 

ընկերության մասին տես 3.1 և 3.5 բաժիններում) և իր՝ ԱՄՆ-ում գործող 

տարբեր անունների տակ (OMICS Publishing Group, iMedPub LLC, Conference 

Series LLC) մասնաճյուղերի դեմ: Դատական ակտը արգելում է OMICS-ին 

շարունակել կատարել խեղաթյուրումներ: Մնում է տեսնել, թե ինչպիսի 

ազդեցություն կունենա այն OMICS-ի հետագա գործունեության և նրա 

ամսագրերի ու գիտաժողովների վրա: Իհարկե, լուրջ հետևանքներ 

ակնկալել դժվար է, առավել ևս, որ OMICS-ի ներկայացուցիչը դատից հետո 

ասել է, թե դատավճիռն ընդամենը պահանջում է ուղղել թերի 

տեղեկատվությունն իր գործունեության մասին, և ընկերությունն ԱՄՆ-ում 

կշարունակի գործել նույն ծավալով: 
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ՌԴ-ում նույնպես ընթանում է պայքար այդ երևույթների դեմ: Պայքարի 

կիզակետում են ՌԴ ԲՈՀ-ը և Ռուսական գիտական էլեկտրոնային 

գրադարանը (eLibrary): Գոյություն ունի կամավոր սկզբունքներով գործող 

“Диссернет” անկախ ցանցային ընկերությունը (https://www.dissernet.org/), որի 

նպատակն է անկախ փորձաքննություն իրականացնել՝ անորակ 

թեկնածուական կամ դոկտորական ատենախոսությունները բացահայտելու 

համար: Այստեղ երևան են հանվում ոչ միայն ատենախոսությունների, այլ 

նաև անբարեխիղճ հրապարակումներում առկա կոպիտ խախտումները, 

առաջին հերթին գրագողությունը և արդյունքների կեղծումը կամ 

մոգոնումը: Կայքում բերվում են բոլոր բացահայտված վիճահարույց 

ատենախոսությունները, դրանք հաստատած զեղծարար մասնագիտական 

խորհուրդները և համագործակցող անբարեխիղճ գիտական ամսագրերը:  

Ամփոփելով պետք է ասել, որ գիտական հրատարակության ոլորտում 

զեղծարարությունների դեմ գիտական հանրության պայքարը ընթանում է 

բոլոր «ճակատներում», սակայն հարկավոր է նշել, որ յուրաքանչյուր 

գիտաշխատող կարող է ունենալ իր ներդրումն այդ պայքարի հաջողության 

մեջ, եթե լրջորեն մոտենա իր սեփական հետազոտությունների 

արդյունքները հրապարակելիս ամսագրերի և գիտաժողովների 

ընտրությանը: Որպեսզի իրականացվի լավագույն ընտրությունը, 

հարկավոր է գիտական կրթության ոլորտում բարեփոխումներ 

իրականացնելիս կրթական ծրագրերում ներառել համապատասխան 

դասընթացներ, ինչպես նաև լայնորեն տեղեկացնել հանրությանը՝ 

տեղական գիտական մամուլում հրապարակելով նյութեր աշխարհում 

ընթացող պայքարի մասին (տես այդ մասին, օրինակ, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23960434): 
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3. Կեղծ և ցածրորակ ծառայություններ գիտական հրատարակչության 

ոլորտում  

Ոչ ոք չի ուզում գործ ունենալ զեղծարարների 

հետ, եթե նա ինքը զեղծարար չի: 

Ժան Ժակ Ռուսո 

21-րդ դարում գիտական հրատարակությունների ոլորտում ստեղծվել է 

շատ տարօրինակ իրավիճակ։ 

Նախ, այս ոլորտում գոյություն չունի չափորոշիչներ սահմանող որևէ 

միջազգային մարմին, չկան միասնական չափորոշիչներ։ Կան տարբեր 

համակարգեր, որոնք ունեն սեփական չափորոշիչներն ու գործընթացները։ 

Այսօր յուրաքանչյուր ոք կարող է գնել դոմենային անուն, ցանցից ներբեռնել 

ամսագիր վարելու ծրագրային փաթեթ և հրատարակել սեփական 

ամսագիր։ Փաստորեն, ընդամենը մի քանի դոլարով հնարավոր է դառնալ 

ամսագրի հրատարակիչ։ Անհրաժեշտ է հարմար, գրավիչ անվանում 

ընտրել, մի քանի դոլար վճարել ISSN ստանալու համար, ապահովել 

համապատասխան միջավայրը, և դիմել վեբ ծրագրավորողի օգնությանը։ 

Ավելին, ներկայումս կան կայքերի պատրաստի կաղապարներ, որոնց 

միջոցով հնարավոր է ստեղծել սեփական ամսագրի կայքը՝ չտիրապետելով 

վեբ ծրագրավորմանը։ Դրանից հետո մնում է սահմանել հրատարակության 

համար գանձվող գումարի չափը, կայքում զետեղել բանկային հաշիվը, որի 

վրա փոխանցվելու են համապատասխան գումարները, գիտնականների 

ցանցից գտած էլեկտրոնային հասցեներով ուղարկել հոդված 

հրատարակելու առաջարկներ և սպասել պոտենցիալ հոդվածագրերի 

հայտերին։ Շատերը այդպես էլ վարվում են: 

3.1. Անբարեխիղճ, խաբեբա և գիշատիչ հրատարակիչներ 

Շրինաբաբու Գեդելան ամենահայտնի անբարեխիղճ և խարդախ 

հրատարակիչներից մեկն է։ Նա ծնունդով Հնդկաստանի մի խուլ գյուղից է, 

ավարտել է Հնդկաստանի երկրորդական համալսարաններից մեկը, որից 

հետո կարողացել է ասպիրանտուրա ընդունվել ԱՄՆ-ում։ Բայց մեկ տարի 
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անց նրան հեռացրել են վատ առաջադիմության և ակադեմիական ցածր 

ցուցանիշների համար։ Սակայն, հենց ԱՄՆ-ում 2007 թ. Գեդելան 

ձեռնարկեց իր առաջին հնչեղ անվանումով ամսագրի հրատարակությունը՝ 

Journal of Proteomics & Bioinformatics, այդ պահին շատ նորարարական և լավ 

ֆինանսավորվող ոլորտում: Հետագայում նա տեղափոխվեց Հնդկաստան և 

շարունակեց հրատարակչական գործունեությունն այնտեղ: Այժմ նրա 

աշխատավարձը կազմում է ամսական 280 հազար ԱՄՆ դոլար։ Նա դարձել 

է միլիոնատեր և ղեկավարում է OMICS International հրատարակչական 

խումբը, որի մեջ մտնում են ԲՄ հարյուրավոր ամսագրեր։ Խումբը ստեղծվել 

է նույն 2007 թ.։ Գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Հայդերաբադում 

(Հնդկաստան)։ 2016 թ. OMICS International-ի եկամուտը կազմել է 11.6 միլիոն 

ԱՄՆ դոլար, իսկ հրատարակչական խմբի աշխատակիցների թիվը հասել է 

1500-ի: 2017 թ. աշխատակիցների թիվն արդեն 2000-ից ավելի էր, իսկ 

հրատարակվող ամսագրերի թիվը՝ շուրջ 750։ Դրանցում հրատարակվելու 

գինը տատանվում է 150-ից 3920 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում։ Այդ 

ամսագրերի խմբագրական խորհուրդներում ներգրավված անձանց 

գումարային թիվը գերազանցում է 50.000-ը։ OMICS International-ի 

հրատարակած ամսագրերի ընթերցողների թիվն անցել է 15 միլիոնը։ 

Տարեկան կազմակերպվում է նաև 3.000-ից ավեի գիտաժողով։ Այդ 

գիտաժողովների որակը նույնպես կասկածելի է։  

Երբեմն անբարեխիղճ հրատարակիչներին հաջողվում է որևէ ամսագրի 

կազմում հավաքել բարեխիղճ խմբագիրների, որոնք ձգտում և կարողանում 

են ամսագիրը դարձնել շատ թե քիչ ընդունելի: Հրատարակիչները չեն 

խանգարում այդ խմբագիրներին, քանի որ հասկանում են, որ իրենց 

«գիշատիչ» ամսագրերի շարքում հեղինակավոր ամսագրի առկայությունն 

ակամա քողարկում է մյուսների անբարեխղճությունը, բարձրացնում է 

հրատարակչության հեղինակությունը և արդարացնում նրա 

գործունեությունը՝ որպես հաջողված օրինակ: 

Այդ տեսանկյունից ուշագրավ է մեկ այլ խոշոր անբարեխիղճ 

հրատարակչության օրինակը: Hindawi Publishing Corporation-ը սկսել էր իր 

գործունեությունը Եգիպտոսում 1997 թ. որպես ֆիզիկա-մաթեմատիկական 
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գրականության փոքր հրատարակչություն։ 2007 թ. այնտեղ հրատարակվող 

բոլոր ամսագրերը դարձան ԲՄ ամսագրեր: Ընկերության հիմնադիրներն 

էին Ահմեդ Հինդավին և նրա կինը, որոնք նույնպես միլիոնատեր դարձան 

այս գործունեության շնորհիվ։ Hindawi Publishing Corporation-ի մեջ մտնող 

ամսագրերը չունեին գլխավոր խմբագիրներ, իրականացնում էին կեղծ 

գրախոսում, ունեին կեղծ խմբագրական խորհուրդներ, որոնց անդամների 

մեծ մասը տեղյակ էլ չէր իրենց անդամության մասին։ Այդ ամսագրերն 

իրականացնում են ագրեսիվ գովազդ, որն ունի սպամի բնույթ։ Չնայած 

ամսագրերում կային գրախոսներ, սակայն եթե հոդվածագիրը վճարում էր 

հրատարակության գինը, ապա կարող էր տպագրել ցանկացած հոդված։ 

Այս բոլորը հաշվի առնելով՝ Բիլլը ընդգրկել էր Hindawi 

հրատարակչությունը իր՝ գիշատիչ հրատարակիչների ցանկում, սակայն 

որոշ ժամանակ անց այն հեռացվեց: Բիլլը մեկնաբանեց այն որպես 

սահմանային դեպք: Պատճառը Hindawi-ի վարած երկակի 

քաղաքականությունն էր: Ընկերությունը ձեռք բերեց մի շարք հեղինակավոր 

ամսագրեր, և նրա մի շարք հաջողված ամսագրերն ընդունեցին բարեխիղճ 

կեցվածք: Արդյունքում այդ ամսագրերը ներգրավվեցին JCR-ում և Scopus-

ում ու նույնիսկ ունեցան իրական ԱԳ: Ինչպես և կարելի էր սպասել, 

ներգրավվելուց հետո հրապարակման գինը բարձրացվեց: Այս 

ընկերությունն այժմ ունի ավելի քան 400 ամսագիր, որոնցից ոչ բոլորն են 

վիճահարույց։ Այդ ամսագրերի մեծամասնությունը չունեն գլխավոր 

խմբագիր, ինչը ներկայացվում է որպես հրատարակչության 

նորամուծություն: Բոլորը շարունակում են իրականացնել ագրեսիվ 

գովազդ: Մյուս կողմից հրատարակչությունն անդամագրվել է OASPA-ին և 

ներկայացնում է իրեն որպես ԲՄՇ ջատագով: 

OMICS-ը նույնպես իր տատանված հեղինակությունն ամրապնդելու 

նպատակով ձեռք է բերում հեղինակավոր ամսագրեր: Վերջերս այն ձեռք 

բերեց երկու կանադական հրատարակչություն, որոնք հրատարակում էին 

հեղինակություն վայելող մոտ երկու տասնյակ կանադական բժշկական 

ամսագրեր: Կանադայի բժշկական գիտական հանրության 

մտավախությանը, թե այդ ամսագրերը կդառնան գիշատիչ, կհեռացվեն 
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հեղինակավոր ինդեքսավորող համակարգերից, OMICS-ի սեփականատեր 

Գեդելան, իհարկե, պատասխանեց, որ իր ընկերությունը չի հավակնում 

փոխելու այդ ամսագրերի բովանդակային և խմբագրական 

քաղաքականությունը, այլ ընդհակառակը, կօգնի է՛լ ավելի բարձրացնելու 

նրանց վարկանիշը: 

Լինում է և հակառակը, երբ հեղինակավոր ամսագիրը վարկաբեկվում է 

անբարեխիղճ խմբագրի մեղքով: Ամեն տարի Web of Science համակարգից 

հեռացվում են մի քանի տասնյակ ամսագրեր, որոնց պատճառների մեջ 

զգալի մաս են կազմում հրատարակչական էթիկայի խախտումները: 

Ուշագրավ է “Journal of Biomolecular Structure and Dynamics” ամսագրի 

պատմությունը: Մեկ տարվա ընթացքում ամսագրի ԱԳ-ն աննախադեպ 

աճել էր 1.1-ց մինչև 5.0: Հետաքննությունը ցույց տվեց, որ գլխավոր 

խմբագիրը համարներից մեկում տպագրել էր վիճահարույց հոդված և 

խնդրել մի քանի տասնյակ գիտական խմբերի ուղարկել իրենց 

մեկնաբանությունները հոդվածի տեսքով, որոնք բոլորը տպագրվել էին: 

Երկրորդ նրա խախտումը (խորամանկությունը) եղել էր այն, որ ամսագրի 

բոլոր հոդվածագիրներից խնդրվել էր հոդվածներում պարտադիր նշել, թե 

այդ ամսագրի վերջին տարիների հրապարակված որ հոդվածների հետ է 

առնչվում ներկայացվող նյութը: Արդյունքում, ամսագրի ԱԳ 

արհեստականորեն աճել էր: Բնականաբար, ամսագիրը հեռացվեց ԱԳ 

հաշվարկվող ամսագրերի ցանկից: 

Բարեխիղճ հրատարակիչներն ընդդեմ անբարեխիղճ հրատարակիչների 

Բարեխիղճ հրատարակիչները միավորվում են՝ միասին դիմակայելու 

գիտական հրատարակչության մեջ տեղ գտած զեղծարարություններին: 

1997 թ. ստեղծվել է Հրատարակչական էթիկայի կոմիտեն (Committee on 

Publication Ethics (COPE)), որը 2017 թ. վերջին միավորում էր 12 հազարից 

ավելի անդամ (https://publicationethics.org/): Ենթադրվում է, որ COPE-ի բոլոր 

անդամները կհետևեն ամսագիր խմբագրողների վարքագծի կանոնագրքին՝ 

“Code of Conduct for Journal Editors”։ 
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ԱՄՆ-ում գործում է Գիտության խմբագիրների միությունը (Council of 

Science Editors (CSE)), որի կարգախոսն է «Կրթություն, էթիկա և 

ապացուցվածություն խմբագիրների համար» (Education, Ethics, and Evidence 

for Editors (E4)): Միությունը պարբերաբար վերահրատարակում է 

«Խմբագրական էթիկայի սպիտակ գիրքը» 

(https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/white-

paper-on-publication-ethics/), որը հոյակապ ձեռնարկ է բարեխիղճ 

խմբագիրների համար: Այն նախատեսված է նաև հեղինակների, 

գրախոսների, հրատարակիչների և հետազոտություններ նախագծողների, 

դրանց աջակցողների, դրանք պատվիրողների ու գնահատողների համար: 

Գրքում մանրամասն ներկայացված են տարբեր տեսակի խախտումները և 

դրանց կանխարգելման, չեզոքացման ու շտկման եղանակները: Միությունը 

հրապարակում է նաև Science Editor եռամսյա ամսագիրը և անց է կացնում 

դասընթացներ: 

Բժշկական ամսագրերի խմբագիրների WAME միավորումը (World 

Association of Medical Editors) ստեղծվել է՝ նպաստելու խմբագիրների միջև 

համագործակցությանը և հաղորդակցմանը, կատարելագործելու 

խմբագրական ստանդարտները, բարձրացնելու խմբագիրների 

պրոֆեսիոնալիզմը կրթության, ինքնաքննադատման և 

ինքնակատարելագործման միջոցով, ինչպես նաև՝ խթանելու բժշկության 

ոլորտում խմբագրման սկզբունքների և պրակտիկայի վերաբերյալ 

հետազոտությունները (http://www.wame.org): WAME-ի կարևոր 

գործառույթներից է այդ ոլորտում խոտան և գիշատիչ ամսագրերի 

բացահայտումը [Laine, 2017]: 

ՌԴ-ում 2015 թվականից գործում է Ассоциация Научных Редакторов и 

Издателей (АНРИ) մասնագիտական միությունը (http://rasep.ru/), որի 

նպատակն է նպաստել ազգային գիտական հրատարակչական գործի 

զարգացմանը և միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցմանը: 

Նպատակների մեջ հատուկ նշված է Web of Science և Scopus 

համակարգերում ՌԴ ամսագրերի լիարժեք ընդգրկման, ինչպես նաև 

հրատարակչական էթիկայի պահպանման աջակցության գործառույթը: 

http://rasep.ru/
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АНРИ-ն ծավալում է տեղեկատվական, քարոզչական, խորհրդատվական, 

կրթական, իրավաբանական և այլ գործունեություն, թարգմանվում և 

կայքէջում տեղադրվում են բոլոր միջազգային կարևոր փաստաթղթերը, 

անցկացվում են դասընթացներ և գիտաժողովներ: 

Սարաևոյում 2016 թ. կայացած Գիտական գրագրությանը, խմբագրմանը և 

հրատարակմանը նվիրված 1-ն Միջերկրածովյան սեմինարին (SWEP 2016) 

ընդունվեց Գիտական հրատարակությունների անաչառության և 

տեսանելիության վերաբերյալ Սարաևոյի Հռչակագիրը, որտեղ 

մատնանշվում են երկրորդ շարքի երկրներում լույս տեսնող գիտական 

ամսագրերի խմբագրման հետ կապված հիմնական խնդիրները և 

խթանվում են նրանց ստանդարտները, ամբողջականությունը ու 

տեսանելիությունը բարելավելու ջանքերը 

(http://www.cmj.hr/2016/57/6/28051276.htm): Այդ Հռչակագրի դրույթները շատ 

արդիական են ՀՀ գիտական ամսագրերի հրատարակիչների համար: 

3.2. Խոտան, առևանգված և գիշատիչ ամսագրեր 

Անբարեխիղճ ամսագրերը կարելի է պայմանականորեն բաժանել երեք 

խմբի՝ խոտան (junk), առևանգված (hijacked) և գիշատիչ (predatory): 

Ի՞նչ է կորցնում հեղինակը՝ հրապարակվելով նման ամսագրերում: Չէ՞ որ 

հոդվածը իրոք լույս է տեսնում, համացանցում մատչելի է, որոշ չափով 

տեսանելի է և ընդգրկված ինչ-որ ինդեքսավորող համակարգերում: 

Իրականում հեղինակը կորցնում է և՛ իր հոդվածը, և՛ հեղինակությունը: 

Նախ, այդ ամսագրերը տեսանելի չեն աշխարհի գլխավոր մատենագրող և 

ինդեքսավորող համակարգերում, հեղինակավոր ամսագրում արտատպելն 

անհնար է, քանի որ հեղինակային իրավունքը պատկանում է կեղծ 

ամսագրին: Հեղինակի արդյունավետության վարկանիշը չի բարձրանա կամ 

կբարձրանա աննշան, քանի որ կեղծ ամսագիրը չունի ԱԳ: Բացի այդ, նա 

կվարկաբեկվի, քանի որ կա՛մ չի կարողացել տարբերել իսկական 

ամսագիրը կեղծից, կա՛մ էլ արել է դա միտումնավոր՝ հետապնդելով այլ 

նպատակներ և ցանկանալով ապակողմնորոշել ուրիշներին: 
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Խոտան ամսագրեր  

Խոտան (թափոնային) համարվում են այն ամսագրերը, որոնք ամեն ինչ 

տպագրում են առանց լուրջ գրախոսության, ընդհուպ մինչև ոչ գիտական 

հոդվածները: Դրանց շարքում են նաև շատ բուհերի, գիտական 

կազմակերպությունների ու ընկերությունների ամսագրերը, տարեգրքերը և 

տեղեկատուները, որոնց գիտական մակարդակն էապես զիջում է 

հեղինակավոր ամսագրերի մակարդակին: Նման ամսագրերը չեն գտնվում 

գիտության զարգացման առաջնագծում, չեն ցիտվում հեղինակավոր 

ամսագրերում (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ խոտան ամսագրում 

հրատարակված հոդվածի հեղինակը տպվում է նաև հեղինակավոր 

ամսագրում ու ինքնահղվում), իսկ հոդվածները հաճախ կրկնություններ են 

և գրագողություն: Դրանք, որպես կանոն, չեն մատենագրվում և 

ինդեքսավորվում, լինում են բազմապրոֆիլ, թերի խմբագրված: Հոդվածները 

չունեն DOI-ի գրանցում, էլեկտրոնային տարբերակը ներկայացված է 

ցանցում սկանավորված, խմբագրական խորհուրդը կազմված է 

տեղացիներից կամ անհայտ գիտնականներից, կայքէջը աղքատիկ է և չի 

պարունակում ամսագրի ամբողջ արխիվը:  

ՀՀ-ում նման պարբերականների թիվը հետխորհրդային տարիներին 

բազմապատկվել է և շարունակում է աճել, ինչը ակնառու երևում է ՀՀ ԲՈՀ-ի 

ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների 

հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հանդեսների 

տարբեր տարիներին հաստատված ցուցակներից (Նկար 1):  

Այդ ցուցակներով կարծես լեգիտիմացվում են տվյալ 

հրատարակությունները, որոնք ծառայում են միայն ՀՀ գիտական համայնքի 

ներքին օգտագործման, այն է՝ գիտական աստիճանների և կոչումների, 

դրամաշնորհների և հաշվետվությունների վավերացնելու նպատակին:  

Այդ ոչ հեռատես քաղաքականությունը բերեց ՀՀ գիտության 

մեկուսացմանը, քանի որ շատ գիտական կոլեկտիվներ սահմանափակվում 

են ՀՀ պարբերականներում հրապարակվելով և չեն առնչվում անչափ ավելի 
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դժվար, երկար գրախոսվող ու ոչ մի կերպ նախօրոք չերաշխավորված 

արտերկրյա հրապարակումների գործընթացի հետ: 

Նման իրավիճակ էր նաև ՌԴ-ում և այլ նախկին խորհրդային երկրներում: 

Սակայն վերջերս ՌԴ ԲՈՀ-ը և այլ իրավասու մարմինները սկսել են 

պայքար և 2017 թ. իրենց ընդունելի ցանկերից հեռացրել են հարյուրավոր 

վիճահարույց պարբերականներ, ինչպես նաև պահանջում են պարտադիր 

հրապարակումներ Web of Science կամ Scopus համակարգերում 

ինդեքսավորվող ամսագրերում: Ստեղծվել է պետական հանձնաժողով՝ ՌԴ 

պարբերականները դասակարգելու և ընդունելի կորիզը առանձնացնելու 

համար: 

Առևանգված ամսագրեր 

Առևանգողները որպես թիրախ ընտրում են Web of Science կամ Scopus 

համակարգերում ինդեքսավորվող ոչ շատ հայտնի ամսագիր և բացում նոր 

ամսագիր, որը նմանօրինակում է բնագրին: Նոր ամսագրի վերնագրում 

կատարում են չնչին փոփոխություն կամ էլ հաճախ այն թողնում նույնը, 

որպեսզի դժվար լինի տարբերակել իսկականից, լարում են «թակարդը» և 

հրապարակվելու հրավերներ պարունակող անհատական էլեկտրոնային 

նամակներով գրավում հավանական հեղինակներին, որոնց ընտրում են, 

Նկար 1: ՀՀ ԲՈՀ-ի ցանկում ընդգրկված պարբերականների քանակը ըստ տարիների: 

 
Ծանոթություն: ՀՀ ԲՈՀ-ը ստեղծվել է 1995թ., 1990թ. բերվում է ԽՍՀՄ ԲՈՀ-ի տվյալներով: 
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որպես կանոն, զարգացող երկրներից: Նախընտրում են հեղինակների, 

որոնք նոր-նոր են դուրս գալիս միջազգային ասպարեզ և ձգտում են ունենալ 

հրապարակումներ միջազգային շտեմարաններում ընդգրկված 

ամսագրերում: Խաբվելով վերնագրի նմանությամբ և ուշադիր չստուգելով 

ամսագրի իսկությունը՝ միամիտ հեղինակն ուղարկում է իր հոդվածները, 

որոնք հեշտությամբ լույս են տեսնում նմանեցված ամսագրում: Ոգևորված 

բաղձալի հաջողությամբ՝ հեղինակը շարունակում է հրապարակվել, մինչև 

որ ինքը կամ իր երկրի՝ նշված ցանկերում տպված հոդվածի համար 

խրախուսավճար տրամադրող մարմինը, կպարզեն տեղի ունեցածը:  

Նման ամսագրի գործողությունների մեջ դժվար է ապացուցել քրեական 

հանցանքի նախանշանների առկայությունը, քանի որ ամեն ինչ կատարվել 

է հեղինակի համաձայնությամբ, և այդ ամսագիրը գոյություն կունենա 

այնքան ժամանակ, քանի դեռ կգտնվեն խաբվողներ: Եթե իսկական 

ամսագիրը բողոքի անբարեխիղճ մրցակցություն իրականացնելու հայտով 

(իսկ նման դեպքեր եղել են), ապա դատարանը կարող է ստիպել 

զեղծարարին փոխել միայն վերնագիրը, այն էլ, եթե իսկական ամսագրի 

վերնագիրը գրանցված է որպես ապրանքանիշ: Կեղծ ամսագրի վերնագիրն 

աննշան խմբագրվում է, և թակարդը մնում է լարված նոր զոհերի համար: 

Այսօր հայտնի են 100-ից ավել առևանգված ամսագրեր, բայց դրանց 

իրական թիվը կարող է մի քանի անգամ ավելին լինել: Նման ամսագրերում 

հրապարակված հոդվածների թիվը հասնում է մի քանի տասնյակ հազարի՝ 

բազմակի գերազանցելով այդ ժամանակահատվածում օրինական 

ամսագրերում հրապարակված հոդվածների թիվը, իսկ հեղինակներից 

կորզած գումարները հասնում են մի քանի միլիոն ԱՄՆ դոլարի: 

Լինում են դեպքեր, երբ նույն ամսագիրը «առևանգում» են մի քանի անգամ, 

ավելի ճիշտ, մի քանի տարբեր առևանգողներ։ Այդ դեպքում ցանցում ի 

հայտ են գալիս մի քանի իրար շատ նման ամսագրեր:  

Զեղծարարներին անգամ հաջողվել է առևանգել շատ բարձր վարկանիշ 

ունեցող ամսագիր, ինչպիսին է The Journal of the American Medical Association: 
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Ամենավիրտուոզ եղանակով առևանգվել է Վրաստանի ազգային 

ակադեմիայի “Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences” 

տեղեկագիրը: Այդ ամսագիրը հեղինակներից հրապարակման համար 

վճար չի գանձում, քանի որ ունի հովանավոր և սուբսիդավորվում է: 

Առևանգողները Համացանցում բացել են այդ ամսագրի ևս մի կայք, որը 

ամբողջությամբ կրկնում է իրական կայքը՝ բացառությամբ մի քանի փոքր 

տարբերությունների: Նախ, մեկ հոդվածի հրապարակման համար 

հաստատվել է 200 ԱՄՆ դոլար վճար, իսկ հոդվածի ներկայացման և 

հետագա նամակագրության համար նշված էր այլ էլեկտրոնային հասցե: 

Զեղծարարները միայն կատարում էին միջնորդի դեր իրական կայքի և 

հեղինակի միջև՝ վերահասցեագրելով նամակները: Հոդվածները 

գրախոսում, խմբագրում և հրապարակում էր իսկական ամսագիրը, իսկ 

զեղծարարները՝ մի քանի տարի շարունակ հարստանում: Առևանգողներին 

օգնել էր նաև այն փաստը, որ իրական կայքը միայն վրացերեն էր, իսկ 

զեղծարարների բացածը՝ անգլերեն, ինչի պատճառով օգտվողներին թվում 

էր, որ կեղծ կայքը ընդամենը իսկականի անգլերեն տարբերակն է: 

Նմանեցված ամսագրերը կարող են գոյություն ունենալ երկար՝ կախված 

ծուղակն ընկնողների թվից: Չի բացառվում նաև նրանց էվոլյուցիան դեպի 

բարեխիղճ ամսագիր: Բայց հաճախ մի քանի տարի գոյություն ունենալուց 

հետո նրանք փակվում են, և այս տարբերակն ամենացավալին է 

հեղինակների համար։ Քանի որ նման ամսագրերի ճնշող 

մեծամասնությունը ԲՄ են, ապա դրանք հրատարակչին ընթերցողներից 

եկամուտ չեն բերում, իսկ ցանցում արխիվը պահելը փող արժե: Ամսագիրն 

ընդմիշտ հեռացվում է համացանցից, և ոչ ոք այլևս չի կարող գտնել այն: 

Շատ դեպքերում հրատարակիչն ինքն էլ է անհետանում: 

Ամսագրի առևանգման երևույթը մեծ վնաս է հասցնում իրական 

ամսագրերին։ Պայքարել նմանեցնողների հետ իրավաբանորեն անհնար է և 

ծախսատար, քանի որ դատական ծախսերը շատ թանկ կարող են նստել, և 

հետո պայքարողները իրենք կարող են մեղադրվել անբարեխիղճ 

մրցակցության մեջ: Անբարեխիղճ հրատարակիչները վարձում են լավ 
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իրավաբանների, համացանցում կազմակերպում են դեմագոգիկ 

քարոզարշավ և ավելի շատ վնաս հասցնում պայքարողներին: 

Հայաստանն անուղղակի ներքաշվել է զեղծարարների գործողությունների 

մեջ: Մի քանի առևանգված ամսագրերում նշվել է VTB բանկի երևանյան 

մասնաճյուղում բացված հաշվեհամար, որի վրա կուտակվել են խաբված 

հեղինակների կատարած վճարումները:  

Խոշոր և լավ հարստացած գիշատիչ հրատարակչությունները վերջին 

տարիներին որդեգրել են հեղինակավոր ամսագրերի առևանգման այլ 

տարբերակ. նրանք պարզապես գնում են այդ ամսագրերը և դարձնում 

գիշատիչ (տե՛ս 3.1 բաժնում բերված OMICS և Hindawi 

հրատարակչությունների օրինակը):  

Գիշատիչ ամսագրեր 

Գիշատիչ հրատարակիչները քողարկում են իրենց իրական նպատակները 

վերամբարձ պնդումներով և ներկայանում են որպես գիտության մեջ 

ձևավորված և առաջընթացը խոչընդոտող կարծրատիպերը հեղաշրջող, 

զարգացող երկրների գիտնականների համար արհեստականորեն 

ստեղծված պատնեշները վերացնող և ապագա բաց գիտության 

ճանապարհը հարթող:  

Լայնորեն օգտագործելով ժամանակակից համացանցային 

հնարավորությունները՝ նրանք ստեղծել են իրական գիտական աշխարհին 

զուգահեռ և կրկնօրինակող, մասամբ հատվող առանձին ենթաշխարհ՝ իր 

բոլոր տարրերով. գրքեր, ամսագրեր, գիտաժողովներ, մատենագրող, 

արխիվացնող, գրանցող, հաշվառող և ինդեքսավորող համակարգեր, 

ուրույն գիտաչափություն։ Այդ ամենը սպասարկում է այդ կեղծ գիտության 

բոլոր պահանջները: 

Նկար 2-ում պատկերված է գիշատիչ հրատարակիչների, գիշատիչ և 

առևանգված ամսագրերի դինամիկան 2011-2017 թվականներին:  
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Ստեղծված իրավիճակը կարելի է համեմատել քաղցկեղի հետ, որը աճում է 

առողջ օրգանիզմի մեջ, այլասերում այն և ի վերջո սպանում: 

Ամփոփենք, թե ինչով են վատ նման կարգի ամսագրերը. 

 Հրատարակում են կեղծ, անիմաստ և թափոնային հոդվածներ։ 

 Առևանգում են ու հեղինակազրկում հարգված և բարձրորակ 

ամսագրերը։ 

 Օգտագործում են կեղծ ԱԳ-ներ՝ շփոթեցնելով գիտնականներին և 

գիտության կազմակերպիչներին։ 

 Հոդվածները վատ են խմբագրված, մատենագրված և 

ինդեքսավորված: 

 Ցանկացած պահի կարող են փակվել: 

Բարեխիղճ և հեղինակավոր ամսագրեր 

Ինչո՞վ են տարբերվում բարեխիղճ և հեղինակավոր ամսագրերը մնացածից, 

որո՞նք են բարեխիղճ ամսագրերի հիմնական առանձնահատկությունները. 

1. Իրականացվում է բոլոր ներկայացրած հոդվածների ձեռագրերի կույր 

գրախոսում առնվազն երկու անկախ գրախոսի կողմից։ Անբարեխիղճ 

Նկար 2: Գիշատիչ հրատարակիչների, գիշատիչ և առևանգված ամսագրերի դինամիկան 
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ամսագրերում, եթե հոդվածը գրախոսվում էլ է, ապա՝ մակերեսորեն և 

ձևական: 

2. Ամսագիրը ինդեքսավորվում է Web of Science և/կամ Scopus 

համակարգերում։ Անբարեխիղճ ամսագրերը, եթե նույնիսկ 

ինդեքսավորվում են, ապա այլ, ոչ լայն ճանաչում ունեցող ու անհայտ 

համակարգերում, որպես կանոն նորաստեղծ և սահմանափակ 

հնարավորություններով: 

3. Հասանելի է նախորդ տարիների արխիվը՝ վճարովի կամ անվճար 

հիմունքներով։ Անբարեխիղճ ամսագրերի մոտ հաճախ նման 

հնարավորությունը բացակայում է, քանի որ նրանք կամ նորահայտ են, կամ 

էլ արխիվ չեն պահում՝ աշխատատարության և ֆինանսական ծախսերի 

պատճառով։ 

4. Կարևոր է, որ ամսագրի ամբողջ արխիվը ներկայացված լինի նույն 

կայքում։ Հաճախ ամսագրերի արխիվը զետեղված է լինում այլ 

պահոցներում, որոնք համեմատաբար մատչելի են ֆինանսական 

տեսանկյունից, բայց որոնց հասանելիությունը բավական բարդ է, քանի որ 

հեռավոր պահոցից որևէ հոդված ներբեռնելու համար անհրաժեշտ է լինում 

բավական ժամանակ ծախսել։ Լինում է նաև, որ նման հեռավոր պահոցների 

սերվերներն երբեմն պարզապես անհասանելի են։ 

5. Ամսագիրն անպայման պետք է ներառված լինի CrossRef համակարգի մեջ։ 

Դա թույլ է տալիս հոդվածներում արված բոլոր հղումները գտնել և 

հակառակը, տվյալ հոդվածը հնարավոր է լինում նույնականացնել այլ 

հոդվածներում արված հղումներից։ Դա վկայում է տվյալ ամսագրի՝ 

գիտական դաշտում ինտեգրվածության մասին։ Սա նույնպես գումար արժե, 

որը կեղծ ամսագրերը դարձյալ չեն վճարում։ 

6. Իրական DOI-ի առկայություն։ Անհրաժեշտ է, որ ամսագրում 

հրատարակվող յուրաքանչյուր հոդված ունենա իր անհատական իրական 

DOI՝ արտոնագրված համապատասխան կազմակերպության կողմից 

(www.doi.org կամ www.crossref.org), այլ ոչ թե կեղծ DOI-ներ՝ տրված այլ 
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կազմակերպությունների կողմից, որոնք չեն աշխատում և միայն 

ապակողմնորոշում են։ 

7. Ամսագիրն ունի գոնե մեկ իրական ISSN (International Standard Serial 

Number) գրանցման համար՝ զետեղված issn.org կայքում։ Ինչպես DOI-ի 

պարագայում, այստեղ նույնպես առկա են որոշ ընկերություններ, որոնք 

պարզապես «նկարում» են ISSN։ Կեղծ ամսագրերից շատերի մոտ նշված 

ISSN-ները իրականում գոյություն չունեն և ոչ այլ ինչ են, քան պատահական 

թվերի հավաքածու։ Իրական ISSN ստանալու համար ևս հարկավոր է 

վճարել, ինչը կեղծ ամսագրերը երբեմն չեն ցանկանում անել։ 

8. Յուրաքանչյուր հոդված ունի իր անհատական ինտերնետային հասցեն, 

այլ ոչ թե ամսագրի ամբողջական համարն ունի մեկ անհատական 

ինտերնետային հասցե։ 

9. Ամսագիրը տրամադրում է լիարժեք որոնողական հնարավորություններ: 

Կեղծ ամսագրերից շատերը չեն տրամադրում հոդվածի որոնման 

ծառայություն։ Դրա փոխարեն տրամադրում են հոդվածների ցանկը։ 

Սակայն երբ անհրաժեշտություն է ծագում որոնել կոնկրետ մի հոդված, 

ապա տվյալ ամսագրի կայքում անհնար է դա անել, քանի որ բացակայում է 

որոնման համակարգը։ Որոնում իրականացնել չի հաջողվում ո՛չ բանալի 

բառերով, ո՛չ հեղինակի ազգանունով, անունով, ո՛չ էլ կազմակերպության 

պատկանելիությամբ կամ այլ պարամետրերով։ Որևէ հոդված գտնելու 

համար անհրաժեշտ է հերթով նայել բոլոր համարների պարունակությունը։ 

Բայց դա էլ ամենը չէ։ Հաճախ կայքում ներկայացված է լինում միայն 

հոդվածի վերնագիրն ու հեղինակ/ների ազգանուն/ները, սակայն ոչ բուն 

հոդվածը կամ գոնե դրա սեղմագիրը։ 

10. Նորմալ ամսագրերը ներկայացնում են լիարժեք տեղեկություններ 

խմբագրի և խմբագրական խորհրդի յուրաքանչյուր անդամի վերաբերյալ. 

հասցե, էլեկտրոնային հասցե, պատկանելիություն և այլն։ Ավելին, 

ներկայացվում են նրանց գրանցման համարները ORCID, Researcher ID և այլ 

համակարգերում (տես՝ Հավելված 10.2)։ Դա հնարավորություն է տալիս 

իմանալու՝ ով է տվյալ խմբագիրը կամ խմբագրական խորհրդի անդամը։ 
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Հաճախ բացասական հեղինակություն ունեցող և կեղծ ամսագրերը 

խնդիրներ են ունենում խմբագրի և խմբագրական խորհրդի կազմի հետ։ Իսկ 

կեղծ ամսագրերում, որպես կանոն, նման տեղեկությունները բացակայում 

են։ Չկան նույնիսկ նշումներ հասցեների կամ պատկանելիության մասին, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տվյալ մարդու ազգանունը պարզապես 

ներառված է՝ պոտենցիալ հեղինակներին ներգրավելու համար։ Սակայն, 

ինչպես արդեն նշվել է, այդ մարդիկ պարզապես տեղյակ չեն, որ տվյալ 

ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ են։ 

11. Հեղինակավոր ամսագրում տպագրվելու գինը շատ բարձր է: 

Պատկերացնել, որ նման ամսագրում մեկ հոդվածի հրատարակության 

համար վերցնեն ընդամենը 100 ԱՄՆ դոլար, անհնար է։ Նման կարգի գների 

հանդիպելիս հոդվածագրերը պետք է զգուշանան, քանի որ ամենայն 

հավանականությամբ գործ ունեն հենց կեղծ ամսագրի հետ։  

12. Հեղինակավոր ամսագիրը չի իրականացնում գովազդ և չի դիմում 

նամակներով գիտնականներին՝ հոդված տպելու կամ խմբագրության 

անդամ դառնալու առաջարկներով: Գիշատիչ ամսագրերը աչքի են ընկնում 

չափազանց ագրեսիվ մարկետինգով։ Մասնավորապես, գիտնականներն ու 

հետազոտողները «ռմբահարվում» են այս կամ այն ամսագրում 

հրատարակվելու գայթակղիչ առաջարկներով։ Ընդ որում, նման սպամ 

նամակների թիվը գնալով աճում է։ Բացի այդ, կեղծ ամսագրերը հրավիրում 

են գիտնականներին և հետազոտողներին ոչ միայն հրատարակել իրենց 

հոդվածները, այլ նաև հանդես գալ որպես գրախոս կամ խմբագիր։ Նման 

կարգի ագրեսիվ մոտեցումը պետք է ևս զգուշացնող լինի։  

13. Յուրաքանչյուր բարեխիղճ ամսագիր ունի ուրույն խմբագրություն, 

ձևաչափ, ավանդույթներ, քաղաքականություն: Գիշատիչ ամսագրերի 

դեպքում պատկերն այլ է: Նույն հրատարակչի տարբեր ամսագրեր ունեն 

ընդհանուր խմբագրություն, միանման կայքեր և ձևավորում, միևնույն 

խմբագիրներ, միատեսակ գրախոսման կարգ, այնպես, որ ֆորմալ 

տեսանկյունից դրանք կարելի է դիտարկել որպես մեկ գիշատիչ մեգա-

ամսագիր՝ ընդհանուր թերություններով և զեղծարար քաղաքականությամբ: 
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Մենք նշեցինք այն չափանիշները, որոնցով հնարավոր է տարբերել 

բարեխիղճ և հեղինակավոր ամսագրերը մյուսներից։ Այս կետերից թեկուզ 

մեկի բացակայության դեպքում պետք է զգուշավորությամբ մոտենալ տվյալ 

ամսագրին։ 

3.3. Միջնորդ խմբագրական և հրապարակման 

գործակալություններ 

Քանի որ նախկինում ԽՍՀՄ երկրներում և Չինաստանում արտերկրյա 

մամուլում տպագրվելու գոյություն ունեցող արգելքների ու 

դժվարությունների պատճառով գիտական կոլեկտիվներում բացակայում 

էին համապատասխան փորձը և ավանդույթները, ինչպես նաև կային 

որոշակի լեզվական խնդիրներ, ապա ստեղծվեցին միջնորդ 

գործակալություններ, այդ թվում առցանց, որոնք առաջարկում են 

խմբագրական և թարգմանչական ծառայություններ:  

Սակայն, բացի թարգմանչական և խմբագրական օգնությունից, որոշ 

ստեղծված գործակալություններ առաջարկում են միջնորդություն՝ հոդվածը 

հրապարակելու հեղինակավոր ինդեքսավորվող ամսագրերում, այդ թվում 

նաև՝ Web of Science և Scopus համակարգերում ընդգրկված: Նրանք 

առաջարկում են հոդվածի նյութի կապիտալ վերամշակում մասնագետների 

կողմից, գրախոսում, ներկայացում ամսագրի խմբագրություն և 

երաշխավորված հրապարակում: 

Ավելին, զեղծարարությանը պատրաստ անձանց նրանք առաջարկում են 

այդ ամսագրերում տպագրվող ուրիշների հոդվածներում հեղինակություն 

կամ էլ կազմակերպում գիտնականի անունից այլ գիտնականների կողմից 

գրած նոր հրապարակումներ: Վճարի գինը կախված է ամսագրի ԱԳ-ից: 

Ռուսաստանում այն սկսվում է 1000 դոլարից: 

Այդ արատավոր երևույթը առկա է և ՀՀ-ում՝ հասնելով մեծ չափերի: Որոշ 

միջնորդներ առաջարկում են նույնիսկ մենագրություններ և 

ատենախոսություններ գրելու ծառայություններ: Այդ միջնորդները մտնում 

են հանցավոր կապի մեջ խմբագիրների և հրատարակիչների, ինչպես նաև՝ 
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այդ աշխատությունները գրող գիտնականների հետ: Ծառայության գինը 

կախված է նաև հոդվածի որակից: Շատ են դեպքերը, երբ հետագայում 

պարզվում է հոդվածի կեղծ կամ գողացված լինելը, բայց միջնորդն արդեն 

անհետացած է լինում: Մեղսագործ պատվիրատու գիտնականի համար 

նույնիսկ այդ դեպքում գործարքը ձեռնտու է, քանի որ նման 

հրապարակման համար նա արդեն ստացել է հատուցում խրախուսավճարի 

տեսքով կամ էլ հասցրել է աստիճանաշնորհվել: Սակայն հայտնի են շատ 

դեպքեր, երբ պատվիրված ատենախոսությունը եղել է գրագողություն մեկ 

այլ պաշտպանված ատենախոսությունից, և այդ փաստը բացահայտվելուց 

հետո պատվիրատուին շնորհված գիտական աստիճանը չի հաստատվել 

կամ չեղարկվել է ՌԴ ԲՈՀ-ի կողմից (տես, օրինակ, http://vak.ed.gov.ru/162): 

3.4. Ինքնախմբագրված մենագրություններ ու 

ատենախոսություններ 

Կեղծ մենագրություններն անբարեխիղճ հրապարակումների մի տեսակն 

են: Հիմքում ընկած են գիտաշխատողի փառասիրությունը և 

պաշտոնամոլությունը: Շատ համալսարաններում պրոֆեսորի պաշտոն 

զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է թեկնածուի մոտ մենագրությունների 

առկայությունը: Մենագրությունները կարող են նաև նպաստել գիտական 

կարիերայի առաջընթացին, տիտղոսների, շնորհների և մրցանակների 

ձեռքբերմանը:  

Սակայն բարեխիղճ գիտական հրատարակչությունները հրատարակում են 

մենագրություններ միայն լուրջ գրախոսություն, փորձաքննություն և 

խմբագրում իրականացնելուց հետո, քանի որ մտահոգված են իրենց 

հեղինակության պահպանմամբ: Միայն այս դեպքում մենագրությունները 

կվաճառվեն, իսկ դրանց հրատարակումը կլինի եկամտաբեր: 

Ոլորտում գործող զեղծարարներն օգտվեցին հրատարակչական գործում 

տպագրական սարքավորումների և թվային տեխնոլոգիաների զարգացման 

հետ ձևավորված նոր հրատարակչական ձևաչափի՝ այսպես կոչված 

«Հրատարակում ըստ պահանջի» (Print on demand) տեխնոլոգիայից: 
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Առաջին և այժմ ամենախոշոր նման հրատարակչությունը, որը կոչվում էր 

“Verlag Dr. Müller”, բացել է դոկտոր Վոլֆգանգ Մյուլլերը 2002 թ.: 2005 թ.-ից 

այն գործում է Գերմանիայի Սաարբրյուկեն քաղաքում:  

Այժմ մոտ երկու տասնյակ նման հրատարակիչ միավորված են VDM 

Publishing հրատարակչական խմբի մեջ և գործում են հիմնականում 

Գերմանիայում, սակայն կան հրատարակչություններ Մավրիկիում, 

Ուրուգվայում, Արգենտինայում, Լատվիայում և Մոլդովայում: 

Հրատարակումները տարածվում են Amazon, Lightning Source, գերմանական 

Books on Demand ընկերության և այլ միջոցներով: Մի գրքի արժեքը 50-70 

եվրո է: Հեղինակն անվճար ստանում է միայն մեկ օրինակ: 

Անբարեխիղճ հրատարակիչը վերցնում է հեղինակից իր՝ 

հրատարակությանը գրեթե պատրաստ գրքի էլեկտրոնային տարբերակը և 

առանց որևէ խմբագրման հայտարարում է գիրքը հրատարակված: 

Հեղինակի տարբերակին ավելացվում է հրատարակչության լոգոտիպը, 

տիտղոսաթերթը, կատարվում են որոշ ոչ էական ձևավորումներ և 

կայքերում տեղադրվում է գրքի շապիկը և վերջին էջը: Հեղինակին 

ուղարկվում է վերաձևավորված գրքի էլեկտրոնային տարբերակը, իսկ 

տպագիր տարբերակը հրատարակվում է միայն պատվերներ ստանալու 

դեպքում՝ այնքան տպաքանակով, որքան պատվեր ստացվել է: 

Բացառություն չի արվում նույնիսկ հեղինակի համար, որը ստիպված է գնել 

իր գիրքը հրատարակչից: Հնարավոր է, որ որոշ գիշատիչ հրատարակիչներ 

մեկ օրինակ տպագրեն հեղինակի համար: Այնուհետև գովազդի նպատակով 

իրենց կողմից հրատարակվող ամսագրերում կամ այլ նմանատիպ 

մամուլում հրապարակում են կեղծ դրական գրախոսություններ, ագրեսիվ 

տարածում են գրքի մասին հայտարարություններ և սպասում գնորդներին: 

Գրքի հեղինակային իրավունքը հրատարակիչը վերապահում է իրեն և 

վաճառքից տոկոսներ (ռոյալտի) հեղինակին չի վճարում: 

Մենագրությունների հրատարակման տարատեսակ է նույն պայմաններով 

ատենախոսությունների հրատարակումը իբրև մենագրություն, չնայած 

պաշտոնապես ատենախոսությունները ունեն ձեռագրի կարգավիճակ: 
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Օրինակ, ՌԴ-ում գրեթե բոլոր ատենախոսություն պաշտպանողները, 

հատկապես հասարակական գիտությունների ոլորտում, 

առաջարկություններ են ստանում հրատարակել այն անվճար՝ 

տրամադրելով հեղինակին մեկ տպագիր օրինակ, էլեկտրոնային 

տարբերակ միայն անձնական օգտագործման համար և «ռոյալտի» հետագա 

վաճառքից՝ 15 տոկոսի չափով, եթե վաճառքից գոյացած գումարը 

գերազանցի ամսական ինչ-որ անիրական մեծ թիվ կամ վաճառվի 

տարեկան առնվազն ինչ-որ անհավանական քանակ: Այս փաստի 

ստուգումը հեղինակի կողմից անհնար է։ Հենց հեղինակներն են իրենց 

սնափառությամբ գիշատիչ հրատարակչի խարդավանքի թիրախը, 

հիմնական գնորդները և եկամուտ բերողները: 

Ըստ պահանջի հրատարակման միակ դրական կողմն այն է, որ 

հրատարակիչը, շահագրգռված լինելով վաճառքի մեջ, փորձում է 

մատենագրել և ինդեքսավորել «գրքերը» տարբեր համակարգերում, և 

դրանք կարող են հասանելի դառնալ ընթերցողների ավելի լայն շրջանակին: 

Սակայն դժվար է ասել, թե արդյոք դա կոմպենսացնում է նման «գիշատիչ» 

հրատարակչի հետ համագործակցելու պատճառով հեղինակազրկվելու 

փաստը:  

Ռուսաստանում տարածում է գտել LAP Lambert Academic Publishing 

մասնաճյուղը, որը հրատարակում է մենագրություններ և 

ատենախոսություններ նաև ռուսերենով: Մոլդովայում գործում է 

MoreBooks! Publishing մասնաճյուղը, որը առաջարկում է տպել 

ատենախոսոսությունները կամ այլ ձեռագրերն անգլերենով: ՀՀ որոշ 

գիտաշխատողներ նույնպես գայթակղվում են հեշտությամբ 

մենագրություններ հրատարակելու նման հնարավորությամբ: 

Հարկավոր է նշել, որ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի 

ինստիտուտներում այդ հրատարակչությունների «մենագրությունները» 

արդեն հաշվի չեն առնվում խրախուսական պարգևների որոշման համար 

հրապարակված նյութերի միավորները հաշվարկելիս: ՀՀ ԿԳՆ Գիտության 

կոմիտեն նույնպես չի հաշվում այդ հրատարակչությունների 
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հրապարակումները որպես լիարժեք հրապարակում գիտաշխատողների և 

գիտական կազմակերպությունների արդյունավետությունը գնահատելիս: 

Հավելված 9.3-ում բերվում է այդ հրատարակչությունների ցանկը: 

Ֆորմալ տեսակետից այդ հրատարակիչներին չի կարելի համարել 

խարդախ, որովհետև նրանք կատարում են պարտավորությունները և 

օրինական են, սակայն քանի որ գրախոսություն և խմբագրում չի 

իրականացվում, ապա այդ հրատարակումները չեն համարվում լիարժեք 

հրատարակում (կամ, ավելի ճիշտ, համարվում են ձեռագիր) և հեղինակի 

հրապարակումների ցանկին ոչինչ չեն ավելացնում: 

3.5. Կեղծ և անիրական գիտաժողովների զեկույցներ 

Կեղծ և գիշատիչ հրապարակումների մի ճյուղն է կազմում գիտաժողովների 

նյութերի հրապարակումը: Շատ երկրներում գիտությանն աջակցող և 

գիտնականներին որակավորող կազմակերպությունները պահանջում են, 

որ իրականացված հետազոտությունները ներկայացված լինեն 

հեղինակավոր գիտաժողովներում՝ քննարկման և հավանություն ստանալու 

նպատակով, ինչը հաստատվում է գիտաժողովի ամփոփիչ զեկույցների 

տպագիր ժողովածուի մեջ (proceedings) հրատարակումով: 

Հեղինակավոր գիտաժողովի հաջողության գրավականը ներգրավված բոլոր 

կողմերի համագործակցության մեջ է՝ թե՛ մասնակիցների, թե՛ գիտական և 

կազմակերպչական կոմիտեների։ Բոլորը պետք է իրենց ներդրումն 

ունենան գիտաժողովների բարձր մակարդակի ապահովման հարցում։ 

Որոշ հեղինակավոր ամսագրեր օժանդակում են գիտաժողովների նյութերի 

հրապարակմանը՝ տրամադրելով իրենց ծառայությունները: Այդ նյութերը 

լույս են տեսնում որպես ամսագրի հատուկ լրացուցիչ թողարկում 

(supplement), որը չի խմբագրվում ամսագրի կողմից և որակի համար 

պատասխանատվությունն ընկնում է գիտաժողովի նյութերը կազմողների 

վրա: Այդ պատճառով ամսագրի տվյալ թողարկումը չի ժառանգում 

ամսագրի հեղինակությունը, օրինակ, ամսագրի ԱԳ-ն:  
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Սակայն հեղինակավոր գիտաժողովների կազմակերպչական և գիտական 

կոմիտեները բավականին խիստ են մոտենում ներկայացված զեկույցների 

ընդունմանը, առավել ևս դրանց հրապարակմանը գիտաժողովն ամփոփող 

զեկույցների տպագիր ժողովածուների մեջ: 

Զեղծարար հրատարակիչները չէին կարող բաց թողնել դրամ վաստակելու 

այսպիսի փայլուն հնարավորություն: Նախ, իրենց գիշատիչ ամսագրերը 

կարելի էր համալրել գիտաժողովների նյութերով: Բացի այդ պարզվեց, որ 

գիտաժողովներ կազմակերպելը ինքնին շատ շահավետ բիզնես է: 

Զեղծարարներն օգտվեցին այն փաստից, որ շատերին հետաքրքրում էր 

հիմնականում գիտաժողովների տպագիր զեկույցների ժողովածուի մեջ 

իրենց նյութի տպագրումը, այլ ոչ թե իրական մասնակցությունը: Հորինվեց 

գիտաժողովի նոր ձևաչափ՝ հեռակա գիտաժողով: Նյութը որպես 

սովորական հոդված որևէ գիտական ամսագրում հրապարակելն 

անհամեմատ ավելի դժվար է և հաճախ անհնարին, քանի որ 

հրապարակվող զեկույցի տեքստը սեղմագիր է կամ նման է սեղմագրի, 

երբեմն առանց որևէ արդյունքի նկարագրման: 

Նման «գիտական բիզնեսն» այնքան ձեռնտու է, որ կեղծ գիտաժողովներ 

կազմակերպող ընկերությունների թիվն աշխարհում հասնում է 

հազարների։ Ընդ որում, դրանց թիվն արագորեն աճում է։ Այդ մասին է 

վկայում, օրինակ, արդեն հիշատակված OMICS ընկերության 

կազմակերպած գիտաժողովների սրընթաց աճող թիվը (Նկար 3): 2018 թ. 

համար ընկերությունը հայտարարել է մոտ 1300 անցկացվելիք 

գիտաժողովների մասին: 

OMICS-ի և մի շարք այլ ընկերությունների գիտաժողովների ձևաչափը 

միանման է: Գիտաժողովին անձամբ ներկայանալը պարտադիր չէ, նյութերը 

կարելի է ներկայացնել առցանց: Մասնակցության (գրանցման) վճարը 

համեմատելի է նորմալ գիտաժողովների վճարի հետ, և քանի որ այն 

սովորաբար մասնակիցը վճարում է ոչ իր գրպանից, ապա շատերն են 

համաձայնում: Ուղևորության համար գումար հայթայթելը շատ ավելի 
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դժվար է, և այսպես կոչված հեռակա մասնակցությունը ձեռնտու է 

շատերին: 

 
Նկար 3. OMICS ընկերության գիտաժողովների քանակն ըստ տարիների: 

Զեկույցների ժողովածուները տրամադրվում են հազվադեպ, նրանք, 

սովորաբար չեն մատենագրվում ու ինդեքսավորվում WOS-ում կամ Scopus-

ում, սակայն կարող են ինդեքսավորվել կասկածելի հեղինակությամբ 

համակարգերում:  

Բացի OMICS-ից, այդ բիզնեսում ընդգրկված են շատ այլ գիշատիչ 

հրատարակիչներ: Ամենամեծերից է World Academy of Science, Engineering 

and Technology (WASET) ընկերությունը (https://www.waset.org/), որը 

հրատարակում է նույնանուն ամսագիր, որտեղ և տեղադրում է իր 

կազմակերպած գիտաժողովների նյութերը: 

Մեկ այլ՝ World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) 

կազմակերպությունը տարեկան անցկացնում է հարյուրից ավելի 

գիտաժողով՝ նվիրված նոր մաթեմատիկական մեթոդների և 

համակարգչային տեխնիկայի զարգացմանը և կիրառությանը գիտության և 

ճարտարագիտության մեջ, իսկ հաղորդումները հրապարակում է իր քսան 

ամսագրերում: Նման գիտաժողովների ձևաչափը նույնն է՝ միևնույն 

վայրում միաժամանակ անցկացնել 10-ից 15 գիտաժողով: Օրինակ, միայն 
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2018 թ. առաջին կեսին ընդամենը 6 վայրում անցկացվելու են 74 

գիտաժողովներ. 

Բուդապեշտ, Հունգարիա, հունվար 19-21  8 գիտաժողով 

Քեմբրիջի համալսարան, Մեծ Բրիտանիա, 

փետրվարի 16-18      14 գիտաժողով 

Ֆլորենցիա, Իտալիա, մարտի 24-26   10 գիտաժողով 

Փարիզ, Ֆրանսիա, ապրիլի 13-15   13 գիտաժողով 

Հռոմ, Իտալիա, մայիսի 26-28    15 գիտաժողով 

Սլիեմա, Մալթա, հունիսի 22-24    13 գիտաժողով 

Կան նաև ընկերություններ, որոնք միայն անցկացնում են գիտաժողովներ, 

իսկ նյութերի հրատարակման համար համագործակցում են գիշատիչ 

հրատարակչությունների հետ:  

Վերջին տարիներին վերոհիշյալ «հեռակա» գիտաժողովները, հատկապես 

տարածվել են հետխորհրդային երկրներում: Հարկավոր է միանշանակ 

հասկանալ, որ հեռակա գիտաժողով հասկացությունը անհեթեթություն է: 

Այդ գաղափարը հորինվել է զեղծարարների կողմից՝ ի պատասխան 

հետխորհրդային երկրների ԲՈՀ-երի կամ ֆինանսավորող 

կազմակերպությունների՝ հետազոտության արդյունքները ինչ-որ 

գիտաժողովում քննարկելու պահանջին:  

Բանավոր զեկույցները և քննարկումները գիտաժողովի պարտադիր 

տարրերն են: Հեռահար գիտաժողով, ի տարբերություն հեռակայի, կարող է 

լինել վեբինարի ձևաչափով, երբ մասնակիցները գտնվում են տարբեր 

վայրերում, և հստակ սահմանված ժամերին հեռահաղորդակցության 

միջոցների օգնությամբ միանում են միմյանց, լսում և քննարկում 

զեկույցները: Գիտաժողովը հեռարձակվում է համացանցում, զեկույցները 

ձայնագրվում են և տեղադրվում, օրինակ, YouTube-ում: Հեռահար, կամ 

online գիտաժողովը կարող է ունենալ հիբրիդ ձևաչափ, երբ իրական 

գիտաժողովը միաժամանակ առցանց հեռարձակվում է, և մասնակիցների 

մի մասը կարող է մասնակցել (զեկուցել, քննարկել) հեռահար: 
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«Հեռակա» գիտաժողով անցկացնողները իրականացնում են ագրեսիվ 

գովազդ, խոստանում են զեկույցների ժողովածուին վերագրել ISSN կամ 

ISBN համար, մատենագրել «հեղինակավոր» համակարգերում, իսկ 

«մասնակիցներին» երբեմն նույնիսկ ուղարկում են գիտաժողովին 

մասնակցությունը հավաստող վկայական: Ստուգողներին 

ապակողմնորոշելու համար կարող են արտաքուստ պահպանել 

սովորական գիտաժողովի հատկանիշները՝ կազմակերպչական և 

գիտական կոմիտեներ (չնայած դրանց կարիքը չունեն), ունենան հերթական 

համար, անցկացման վայր: Վերնագիրն անորոշ է, շատ լայն և ներառում է 

գիտության ցանկացած ուղղություն: Հիմնական նպատակն է 

«մասնակիցներից» հավաքել գումար՝ տրամադրելով կասկածելի որակի 

«միջազգային գիտաժողովի նյութերի» ժողովածու:  

«Գիշատիչ» գիտաժողովներն ունեն հիբրիդ բնույթ և արտաքուստ ավելի են 

նման նորմալ գիտական միջոցառումներին, սակայն իրականում այստեղ 

նույնպես չի իրականացվում պատշաճ մակարդակի խմբագրական 

վերահսկողություն՝ ստացվող զեկույցների և հետագայում գիտաժողովների 

ժողովածուներում հրատարակվող նյութերի նկատմամբ։ Արդյունքում, 

տեսականորեն ցանկացած որակի և բովանդակության զեկույց կարող է 

ներկայացվել նման գիտաժողովների և գիտական հանդիպումների 

ժամանակ։ Սակայն միևնույն է, մեծ թվով մարդիկ ցանկություն են 

հայտնում մասնակցել նմանօրինակ միջոցառումներին, քանի որ նրանց 

համար առաջնային է ոչ թե դրանց որակը, այլ մասնակցելը և հետագայում 

տվյալ գիտաժողովի զեկույցների ժողովածուի մեջ հրատարակվելը, որի 

համար էլ ստիպված են լինում բավականին գումար վճարել։ 

Բացի այդ, նման կեղծ միջոցառումների կազմակերպիչները հաճախ 

հայտարարում են անվանի գիտնականների և հետազոտողների 

մասնակցության մասին, ընդգրկում նրանց անունները կազմակերպիչների 

շարքում, սակայն իրականում այդ մարդիկ նույնիսկ տեղյակ էլ չեն լինում 

նման գիտաժողովների կամ գիտական հանդիպումների անցկացման 

մասին։ Դա արվում է՝ հնարավորինս շատ մասնակիցներ ներգրավելու 

համար։ Այս կարգի գիտաժողովները ԲՄ «գիշատիչ» ամսագրերի մոդելի 



Շահխաթունի Ա., Միրզոյան Ա. 

 73  Գիտաչափության հարցեր, 2018, 1, 7-131

շարունակությունն են։ Դրանք սովորաբար անցկացվում են հնչեղ 

վայրերում՝ Փարիզում, Լոնդոնում, Հռոմում և այլուր: Կազմակերպիչները 

վարձակալում են այդ գրավիչ վայրերի որևէ խուլ անկյունում գտնվող կամ 

էլ էժան հյուրանոց և անցկացնում տասնյակ գիտաժողովներ իրար հետևից, 

որոնք հաճախ զուգահեռ են ընթանում։ Կազմակերպչական և գիտական 

կոմիտեները բաղկացած են նույն մարդկանցից՝ չնայած նրան, որ 

գիտաժողովների ուղղությունները կարող են տարբեր լինել։ Այս դեպքում ևս 

գիտական կոմիտեի կազմում հանդիպում են անվանի գիտնականների 

անուններ, սակայն վերջիններս, բնականաբար, չեն ներկայանում և 

նույնիսկ տեղյակ չեն գիտաժողովի մասին։ Նմանատիպ տարբեր 

հնարքներով ստեղծվում է լուրջ գիտաժողովի պատրանք, որն էլ հաճախ 

ձեռնտու է մասնակիցների զգալի մասի համար։ 

Անբարեխիղճ կամ «գիշատիչ» գիտաժողովների քանակի աճի մեջ իրենց 

հավասար մեղքի բաժինն ունեն և՛ կազմակերպիչները, և՛ մասնակիցները, 

և՛ մասնակիցներին աջակցություն տրամադրողները, և՛ մասնակցության 

փաստը որպես գիտաշխատողի արդյունավետության դրսևորում 

համարողները: 

Հարկավոր է հստակ գիտակցել, որ գիտաժողովի նպատակը անմիջական 

շփում է կոլեգաների հետ, այլ ոչ թե լրացուցիչ հրապարակման ձեռքբերում: 

 

4. Կեղծ և ցածրորակ ծառայություններ գիտական տեղեկատվության 

ոլորտում 

Գիտական տեղեկատվության ոլորտի բնականոն գործունեության համար 

գիտական հանրությունը ստեղծել է մի շարք համակարգեր, որոնք 

ապահովում են գիտական տեղեկատվության վստահելի շրջանառությունը, 

հասանելիությունը, դասակարգումը, խմբավորումը, որոնումը, 

արխիվացումը, գնահատումը, մատենագրումը, ինդեքսավորումը, 

պաշտպանությունը և կեղծումների բացահայտումը: Դրանց ստեղծումը և 

գործունեությունն ամրագրված են միջազգային համաձայնագրերով, ու 
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դրանք ի վիճակի են սպասարկել բոլորին: Տարիների ընթացքում այդ 

համակարգերը կատարելագործվում են, գիտության զարգացման հետ 

համընթաց զարգանում են ու վայելում գիտական հանրության 

վստահությունը: 

Անբարեխիղճ և զեղծարար հրատարակիչները նույնպես կարիք ունեն նման 

ծառայությունների, սակայն գոյություն ունեցողներից օգտվելու համար 

պետք է վճարեն բավականին մեծ գումարներ, բացի այդ, կբացահայտվի 

իրենց իրական արժեքը և խարդախությունները: Ուստի նման 

հրատարակիչների կողմից կամ նրանց սպասարկելու համար ստեղծվել են 

նույնատիպ անբարեխիղճ ու զեղծարար համակարգեր: Միաժամանակ 

հրատարակչության հեղինակությունը բարձրացնելու նպատակով 

անբարեխիղճ և զեղծարար հրատարակիչները փորձում են իրենց 

ամսագրերի մի ստվար մասն ամեն կերպ ներմուծել նաև հեղինակավոր 

համակարգեր, ինչը մասամբ հաջողվում է: 

4.1. Անվավեր միջազգային գրանցումներ  

Հեղինակավոր ամսագրի տպավորություն ստեղծելու համար զեղծարար 

կամ թափոնային ամսագրերը պետք է որոշակիորեն հետևեն ընդունված 

կանոններին և ունենան նաև որոշ ատրիբուտներ ու ենթակառուցվածքային 

ծառայություններ, որոնք կնմանակեն հեղինակավոր ամսագրերի շուրջը 

ձևավորված ավանդույթներին և ենթակառուցվածքին: 

Առաջին քայլը ամսագրի գրանցումն է տարբեր միջազգային 

հարթակներում: Այսօր աշխարհում գործում են 200-ից ավելի միջազգային և 

տարածաշրջանային շտեմարաններ, որոնք իրականացնում են գիտական 

ամսագրերի գրանցում և սպասարկում (տե՛ս, օրինակ՝ 

https://openscience.in.ua/isdb-list.html): Դրանց տեսականին շատ բազմազան է. 

ինտերնետ-կատալոգներ, պահոցներ, հայտնի գիտակրթական 

կազմակերպությունների էլեկտրոնային գրադարաններ, սոցիալական 

ցանցեր, որոնողական համակարգեր, գիտաչափական բազաներ և այլն:  
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Իհարկե, եթե ամսագիրն արդեն ընդգրկված է Web of Science կամ Scopus 

համակարգերում, այլ հարթակում գրանցվելու անհրաժեշտություն 

հավանաբար չկա, բացառությամբ, գուցե, նեղ մասնագիտական 

հարթակների: Նշված երկու համակարգերի ուշադրությանն արժանանալու 

համար (ինչը պետք է լինի ցանկացած ամսագրի նշանակետը) ամսագիրը 

պետք է անցնի միջազգայնացման և ճանաչման երկարատև ու դժվարին 

գործընթաց՝ գրանցվելով և համագործակցելով այլ համակարգերի հետ: Այդ 

նպատակով հարկավոր է նշված 200 հարթակներից ընտրել մի քանիսը, 

որոնք առավել համապատասխանում են ամսագրի բնույթին և ընթացիկ 

մակարդակին:  

Պետք է նկատի ունենալ, որ այդ հարթակներից շատերն ունեն գիշատիչ 

բնույթ և բացված են հենց գիշատիչ ու խոտան ամսագրերը սպասարկելու 

համար: Այդ պատճառով հարթակ ընտրելիս հարկավոր է առաջնորդվել 

մատուցվող ծառայությունների լրջությամբ, ծավալով և որակով: Գրանցվելը 

պետք է լինի ոչ թե ինքնանպատակ, այլ իրոք ծառայի ամսագրի 

առաջընթացին: 

Կան մի քանի պարտադիր գրանցումներ, որոնք կեղծվում են։ Դրանց թվում 

են. 

Գրանցման միջազգային ստանդարտ սերիալ համար (ISSN): Սա ամսագրի 

ամենահասարակ ատրիբուտն է, որը ձեռք է բերվում ծածկագիր շնորհող 

ազգային կենտրոնում պարզապես գրանցվելուց հետո: Բայց հաճախ 

գիշատիչ ամսագրերը նկարում են պատահական թվեր, քանի որ չեն ուզում 

ներկայացնել իրենց մասին նույնիսկ այն նվազագույն տեղեկություները, 

որոնք անհրաժեշտ են գրանցվելիս: 

Թվային օբյեկտի իդենտիֆիկատոր կամ DOI (Digital Object Identifier): 

Ցանկացած հրապարակված էլեկտրոնային նյութ պետք է ունենա իր ID 

համարը: Այսօր դա իրականացվում է հատուկ ստեղծված վճարովի 

միջազգային ծառայության միջոցով: Այն շատ թանկ չէ, սակայն 

անբարեխիղճ ամսագրերը հաճախ խուսափում են իրական DOI-ներ ձեռք 

բերելուց և նախընտրում են օգտվել DOI-ն նմանակեղծող այլ 
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ծառայությունից կամ էլ ընդհանրապես հրաժարվել DOI ունենալուց: 

Այդպիսի կեղծ ծառայություն է Unique Object Identifier (UOI), որը ստեղծվել է 

2016 թ. Հնդկաստանում (http://www.u-o-i.org/) և նմանօրինակում է իրական 

DOI-ին ընդհուպ մինչև նույնականացուցիչի ձևաչափը (միայն սկսվում է ոչ 

թե 10-ով, այլ 1-ով): Մեկ UOI-ի արժեքն է 0,23 ԱՄՆ դոլար, ինչը չորս անգամ 

էժան է DOI-ի գնից: DOI-ն նմանակեղծող մեկ այլ ծառայություն է Digital 

Online Identifier (doi), նույնպես Հնդկաստանից, որը իրական DOI-ի անվան 

մեջ փոխարինել է object բառը online բառով, պահպանելով DOI 

հապավումը, բայց գրելով այն փոքրատառերով: Նույնականացուցիչի 

ձևաչափն է ամիս.տարի-համար (MM.YEAR-12345678): 

4.2. Ցածրորակ մատենագիտական համակարգեր և 

էլեկտրոնային պահոցներ 

Մատենագրող (bibliographic) համակարգերի նպատակն է նկարագրել 

հրապարակումն առավելագույնս հստակ, ընդունված ձևաչափով, որպեսզի 

այն տեսանելի դառնա դրանում արծարծված հարցերով հետաքրքրվող 

որոնողների համար: Նկարագրման որակից և ամբողջականությունից է 

կախված հրապարակման ճակատագիրը՝ կհասնի՞ այն արդյոք իր 

հավանական ընթերցողին, թե՞ ոչ: Գոյություն ունեն մատենագրման 

միջազգային ստանդարտներ: MARC-ը (Macհine Readable Cataloging) 

ամենատարածվածն է: Հապավումը բառացի թարգմանվում է որպես 

մեքենաընթեռնելի քարտագրում: 

Գիտական հրապարակման մատենագիտական նկարագրությունը 

պարունակում է հոդվածում բերված տեղեկություններ հեղինակների, 

նրանց հետ առնչվող կազմակերպությունների մասին, բանալի բառեր, 

սեղմագիր, հղումներ այլ հրապարակումների վրա, դասակարգիչներ, 

թվային նույնականացման կոդ (DOI), լեզուն և այլ լրացուցիչ մանրամասներ 

(աղյուսակների և նկարների քանակներ), ինչպես նաև տեղեկություններ 

հրատարակչի և հրատարակության տեսակի մասին (գիրք, պարբերական, 

համակարգչային ֆայլ, տեսողական նյութ և այլն): Սա թույլ է տալիս 

որոնողին որոշում կայացնել՝ իր համար հրապարակման կարևորության և 
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ձեռք բերման նպատակահարմարության մասին՝ առանց ընթերցելու բուն 

հոդվածը:  

Մատենագրող համակարգի գրավչությունը պայմանավորված է 

համակարգում մատենագրված հրապարակումների քանակից, որակից, 

ամբողջականությունից, որոնման գործիքներից, ինդեքսի առկայությունից, 

նկարագրման խորությունից ու ճշգրտությունից:  

Մատենագրող համակարգերը լինում են քարտային, ամսագրային, 

էլեկտրոնային: Վերջինն այսօր ամենաօգտագործվող ձևաչափն է: 

Գիտության ոլորտում դրանք կարող են լինել բազմապրոֆիլ կամ 

մասնագիտացված: Բազմապրոֆիլ համակարգում մատենագրվում են բոլոր 

հրապարակումները՝ անկախ գիտության ոլորտից, իսկ մասնագիտացված 

համակարգում մատենագրվում են միայն տվյալ ոլորտին պատկանող 

հրապարակումները: Օրինակ, Chemical Abstracts Service (https://www.cas.org/) 

համակարգում մատենագրվում են քիմիայի հետ առնչություն ունեցող 

հրապարակումները, իսկ Zentralblatt MATH համակարգում՝ միայն 

մաթեմատիկայի: 

Ինդեքսավորումն անհրաժեշտ է տեղեկատվական որոնողական 

համակարգերում որոնման գործընթացը կազմակերպելու համար: Այն 

դառնում է հզոր գործիք, եթե համակարգում ինդեքսավորված են շատ 

հրապարակումներ, այդ թվում հնարավորինս շատ հեղինակավոր 

ամսագրերից: 

Գիտության ոլորտում ամենամեծ ինդեքսավորող համակարգը Google 

Scholar-ն է, որը գործում է 2004 թ-ից և ներառում է գիտության ողջ 

տեղեկատվական ցանցային հոսքերը: Օգտագործելիս հարկավոր է հիշել, 

որ այն արժանահավատ աղբյուրների հետ մեկտեղ պարունակում է շատ 

ավելի վիճահարույց աղբյուրներ: Այդ տեսանկյունից նախընտրելի են WOS 

և Scopus ինդեքսավորող համակարգերը, որոնք օգտվում են միայն 

վստահելի և փորձաքննություն անցած աղբյուրներից: Եթե Web of Science և 

Scopus համակարգերը մատենագրում և ինդեքսավորում են միայն 

սահմանափակ տեսակի հրապարակումներ արժանահավատ 
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աղբյուրներից, որոնք անցել են պարտադիր գրախոսություն, ապա Google 

Scholar համակարգը գրեթե ոչ մի սահմանափակում չի դնում: Այն 

հավասարապես ընդգրկում է հրապարակումներ բարեխիղճ և գիշատիչ, 

երկար տարիների փորձ ունեցող և սկսնակ, զարգացած և զարգացող 

երկրների հրատարակիչներից, ցանկացած լեզվով: Բացի հոդվածներից, 

մենագրություններից, գիտաժողովի հաղորդումներից ու արտոնագրերից, 

համակարգը դիտարկում է նաև ատենախոսություններ, 

հաշվետվություններ, ասուլիսներ, թեզիսներ, կայքէջեր, պրեպրինտներ և 

այլ չգրախոսվող նյութեր: Քանի որ Google Scholar համակարգը նյութերը 

հավաքագրում է բոլոր հնարավոր աղբյուրներից, ապա հաճախ նույն նյութը 

համակարգում կարող է նկարագրվել բազմակի անգամ, եթե տեղադրված է 

մի քանի տարբեր առցանց պահոցներում: 

Որոշ համակարգեր տեղեկատվության որոնման գործընթացն ապահովելու 

և արագացնելու նպատակով իրականացնում են հրապարակման լրիվ կամ 

մասնակի ինդեքսավորում: Լրիվ ինդեքսավորումը նշանակում է 

հրապարակման ամբողջ տեքստի ավտոմատ մասնատում բառերի կամ 

բառակապակցությունների՝ տեղեկատվական-որոնողական համակարգում 

օգտագործման համար: Մասնակի ինդեքսավորումը կատարվում է 

հրապարակման որոշ բաժինների համար, օրինակ՝ վերնագրի, բանալի 

բառերի, սեղմագրի, հղումների ցանկի: 

Գիտության մեջ այսօր գոյություն ունեցող մի շարք բազմապրոֆիլ և 

մասնագիտացված մատենագիտական համակարգերն իրականացնում են 

նաև հրապարակումների լիարժեք ինդեքսավորում: Ամենատարածվածը, 

հեղինակավորն ու հարուստը Web of Science, Scopus, Medline համակարգերն 

են: 

Օրինակ, Web of Science-ի հարթակում գործում են հղումները 

ինդեքսավորող մի քանի շտեմարաններ, որոնք ամսագրերն ընդգրկելիս 

կիրառում են տարբեր չափանիշներ: Science Citation Index Expanded (SCIE) 

շտեմարանում չափանիշները շատ ավելի խիստ են, քան վերջերս բացված 

Emerging Sources Citation Index (ESCI) շտեմարանում, որի նպատակն է 
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առավելագույնս ծածկել տարբեր տարածաշրջաններում և տարբեր 

լեզուներով լույս տեսնող լավագույն գիտական ամսագրերը: Եթե SCIE-ում 

գիշատիչ ենթադրվող ամսագրեր գրեթե բացակայում են, ապա ESCI-ում 

նրանք կազմում են զգալի տոկոս: Կասկածելի բարեխղճությամբ 

ամսագրերը շատ են նաև Web of Science-ի հարթակում գործող, ասոցացված 

կամ այլ մասնագիտացված շտեմարաններում, ինչպիսիք են BIOSIS, 

INSPEC, RSCI, SciELO, Veterinary Science Databases և այլն: 

Այդ համակարգերը որոշակի քաղաքականություն են վարում ՝ իրենց մոտ 

գոյություն ունեցող միլիոնավոր հրապարակումներից մատենագրման և 

ինդեքսավորման համար ընտրելու լավագույնները և վստահելիները: 

Ընտրությունը իրականացվում է ըստ հրատարկչի, ամսագրի, 

կազմակերպության հեղինակության: Յուրաքանչյուր նոր ամսագիր մի 

քանի տարվա ընթացքում ենթարկվում է մանրակրկիտ զննության, 

խմբագրությանը տրվում են խորհուրդներ ամսագրի հրատարակման, 

գրախոսման և հանրայնացման բարելավման ուղղությամբ, և միայն դրանք 

կատարելու դեպքում ամսագիրն ընդգրկվում է համակարգում:  

Զեղծարարները սովորաբար խուսափում են այդ գործընթացից, քանի որ 

հասկանում են, որ իրենց ընդգրկվելու հնարավորությունները փոքր են և 

գերադասում են գնալ այլ ճանապարհով: Ոմանք հավանական 

հեղինակներին ապակողմնորոշելու համար կարող են ամսագրի 

նկարագրության մեջ նշել, որ ամսագիրը որևէ հեղինակավոր 

մատենագիտական համակարգում գտնվում է ուսումնասիրման փուլում, 

սակայն դա ոչինչ չի նշանակում, և ճշմարիտ լինելու դեպքում էլ պետք է 

հիշել, որ ուսումնասիրման գործընթացը կարող է տևել տարիներ, իսկ 

վերջնական արդյունքում ունենալ բացասական պատասխան: 

Զեղծարարներին սպասարկելու համար ստեղծվել են և ստեղծվում են 

բազում նոր մատենագիտական համակարգեր, որոնք նմանակեղծում են 

գոյություն ունեցող հեղինակավոր համակարգերի ձևաչափը և 

գործառույթները: Տալով իրենց համակարգին հնչեղ, գոյություն 

ունեցողներին նմանակող անվանումներ՝ նրանք կարող են մոլորության մեջ 
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գցել ամսագրի սկսնակ հրատարակողին կամ խմբագրին: Ոչ մեծ վճարի 

դիմաց նրանք տրամադրում են ամսագրերին մատենագրման 

ծառայություններ, և ամսագիրը կարող է իր նկարագրության մեջ նշել, որ 

մատենագրվում է հեղինակավոր համակարգում՝ ապակողմնորոշելով 

հավանական հեղինակներին: 

Որոշ վիճահարույց ամսագրերին, այնուամենայնիվ, հաջողվում է հայտնվել 

Web of Science և Scopus համակարգերում, ինչով բացվում է նրանց գլխավոր 

«բերքահավաքի» սեզոնը: Ճիշտ է, որոշ ժամանակ անց այդ ամսագրերի 

անբարեխղճությունը բացահայտվում է, և նրանք հեռացվում են այդ 

համակարգերից, բայց առատ «բերքն» արդեն անդառնալիորեն հավաքված 

է, իսկ այդ տարիներին հրատարակված հոդվածները հավերժ կմնան 

ինդեքսավորված համակարգերի շտեմարաններում: 

Այս կապակցությամբ պետք է հիշատակել վերջին սկանդալային 

պատմությունը՝ կապված մի քանի գիշատիչ ամսագրերի հետ, որի մեջ 

ներքաշվեցին ՌԴ և Ղազախստանի գիտնականները: Խոսքը World Applied 

Science Journal, Life Science Journal և Middle East Journal of Scientific Research 

գիշատիչ ամսագրերի մասին է, որոնցում այդ երկրների գիտնականները 

հրապարակել էին ռեկորդային թվով հոդվածներ՝ մեկ հոդվածի համար 

վճարելով 400-600 ԱՄՆ դոլար: Միայն Կազանի համալսարանի 

գիտնականներն այդ 2-3 տարիների ընթացքում նշված ամսագրերում 

հրապարակել էին մոտ 400 հոդված: Շատ ավելի տխուր վիճակում 

հայտնվեցին Ղազախստանի գիտնականները, որոնց հրապարակումները 

այդ երեք և նմանատիպ ուկրաինական Actual Problems of Economics 

ամսագրերում կազմեցին 2013 թ. Ղազախստանի՝ Web of Science և Scopus 

համակարգերում ինդեքսավորված բոլոր հրապարակումների մոտ կեսը, 

իսկ 2014-2015 թթ.՝ կեսից ավելին: Ղազախստանի գիտնականների այդ 

«հաջողության» ակունքներում, երբ երկրի հրապարակումների քանակը 

Scopus համակարգի ամսագրերում մեկ-երկու տարվա ընթացքում 

կրկնապատկվեց, ընկած էր երկրում որդեգրած Scopus-ի ամսագրերում 

հրապարակումները խրախուսելու համար բոնուսային համակարգի 

ներդրման քաղաքականությունը և միջնորդ հրատարակչական 



Շահխաթունի Ա., Միրզոյան Ա. 

 81  Գիտաչափության հարցեր, 2018, 1, 7-131

գործակալությունների բուռն գործունեությունը: Պաշտոնավորները 

զեկուցեցին երկրի գիտաչափական ցուցանիշների բարելավման մասին, 

գիտաշխատողները ստացան խրախուսավճարները, միջնորդները՝ իրենց 

գերշահույթը, իսկ ամսագրերը՝ հեռացվեցին Scopus-ից՝ որպես 

անբարեխիղճ: 

Scopus-ից հեռացված ամսագրերում հարյուրից ավելի հոդված կա և ՀՀ-ից, 

որոնք կազմում են 2010-2017 թվականներին Scopus-ում ինդեքսավորված ՀՀ 

հոդվածների 1.6%: Համեմատած Ղազախստանի (23.5%), ՌԴ-ի (3.0%) կամ 

Ադրբեջանի (2.6%) այդ թիվը փոքր է, սակայն ոչ մի լավատեսություն չի 

ներշնչում, եթե համեմատենք Բելառուսի, Վրաստանի, Լիտվայի և 

Էստոնիայի (0.5%) հետ: 

Ակամա զեղծարարության հովանավորող կարող են դառնալ նույնիսկ 

երկրները՝ իրենց ոչ հեռատես գիտության քաղաքականությամբ: Տարվելով 

ցուցանիշամոլությամբ՝ պետական պաշտոնյաները փորձում են 

արհեստականորեն բարձրացնել երկրի վարկանիշը՝ խրախուսելով 

հրապարակումներ հեղինակավոր ամսագրերում: Թե ինչ է դրանից 

ստացվում, մենք արդեն քննարկեցինք Ղազախստանի օրինակի վրա: Մեկ 

այլ օրինակ է Թուրքիան, որը օժանդակում էր երկրի գիտական ամսագրերի 

ներառմանը հեղինակավոր համակարգերում, ինչի արդյունքում մի քանի 

հարյուր ամսագիր, այդ թվում մեծ թվով գավառական բուհերի 

տեղեկագրեր, ներառվեցին հեղինակավոր համակարգերում: Երկրի 

ցուցանիշները ֆորմալ բարելավվեցին, հրապարակումների քանակը 

Scopus-ում կտրուկ աճեց, բայց գիտության իրական որակը մնաց 

անփոփոխ: 

Հայաստանում գիտության քաղաքականությունը մշակելիս նույնպես 

օգտագործվում են գիտաչափական ցուցանիշներ, սակայն ավելի զգույշ: 

Հրապարակումները հեղինակավոր ամսագրերում խրախուսվում են, բայց 

որոշակի սահմանափակումներով: Որպեսզի արհեստականորեն չմեծացվի 

համահեղինակների քանակն՝ ավելի շատ գիտաշխատողների համար 

խրախուսավճար ստանալու ակնկալիքով, խրախուսավճարի չափը 
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բաժանվում է համահեղինակների թվի վրա կամ էլ տրվում է հոդվածի 

համար: Խրախուսավճարի չափը կախված է նաև ամսագրի ԱԳ-ից: Մեծ 

միջազգային գիտափորձերում ՀՀ մասնակիցների խրախուսումը 

իրականացվում է հատուկ սահմանված կարգով, որը հաշվի է առնում այդ 

տեսակի հրապարակումների առանձնահատկությունները: 

4.3. Ցածրորակ մատենագրող և ինդեքսավորող համակարգեր 

Գիտաչափական հաշվարկները կարելի է իրականացնել միայն գիտական 

հրապարակումների շատ լավ մատենագրված և ինդեքսավորված 

համակարգում: Այսօր այդպիսիք մի քանիսն են, որոնց մեջ առանձնանում 

են երկուսը՝ WOS-ը և Scopus-ը: Այդ համակարգերում դիտարկվում են միայն 

իրենց կողմից խստորեն ընտրված աղբյուրները, իսկ աշխարհի գիտական 

մամուլի մեծամասնությունը մնում է հաշվառումից դուրս: Հաշվառումից 

դուրս մնացածների մեջ կան շատ խոստումնալից և հեռանկարային 

ամսագրեր, որոնք կամ նոր են հիմնադրվել, կամ էլ պատկանում են 

զարգացող երկրներին ու նոր են դուրս գալիս միջազգային ասպարեզ:  

Այդ բացը լրացվում է մի շարք ընկերությունների կողմից, որոնք 

առաջարկում են գիտական հրապարակումների մատենագրման, 

ինդեքսավորման և գիտաչափման ծառայություններ: Դրանց մի մասը 

ազգային են (օրինակ, ՌԴ-ում՝ eLibrary, Չինաստանում՝ Chinese Science 

Citation Database, Հարավային Կորեայում՝ KCI Korean Journal Database), 

տարածաշրջանային (օրինակ, Scientific Electronic Library Online SciELO 

Citation Index-ը, որը ներկայացնում է Լատինական Ամերիկայի, Կարիբյան 

ավազանի, Իսպանիայի, Պորտուգալիայի և Հարավային Աֆրիկայի 

գիտական արտադրանքը), մասնագիտական (օրինակ, Biological Abstracts, 

Medline, Inspec) և այլն: 

Նմանատիպ համակարգերը, որոնք հաճախ ստեղծված են տարբեր 

երկրների կառավարությունների որոշումներով կամ միջազգային 

հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից, արժանահավատ են և 

յուրահատուկ հարթակ են «ոսկե ֆոնդում» դեռ տեղ չգտած ամսագրերի 

համար՝ գոյատևելու, կայանալու և նախապատրաստվելու՝ «ոսկե ֆոնդում» 
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(WOS և Scopus) ընդգրկվելու ակնկալիքով: Շատ այդպիսի համակարգեր 

արդեն կնքել են WOS-ի և Scopus-ի հետ ասոցացման (համագործակցության) 

պայմանագրեր և դարձել նրանց բաղադրիչներից մեկը: Գիտաչափություն 

իրականացնելիս կարելի է հիմնական կորիզին ներառել նաև այդ 

ասոցացված համակարգերից յուրաքանչյուրը կամ բոլորը: 

Գոյություն ունեն հարյուրավոր այդպիսի արժանահավատ համակարգեր: 

Դրանց մի մասը փորձում է դասակարգել և ռեյտինգավորել իրենց մոտ 

մատենագրվող և ինդեքսավորվող պարբերականները: «Ոսկե ֆոնդի» 

գիտաչափությունը իրականացնող համակարգերի համար այդ զուգահեռ 

գոյություն ունեցող համակարգերը իրենց «ոսկե ֆոնդը» համալրելու համար 

լավ աղբյուր են՝ ընտրելու բարձր գնահատական ստացած 

պարբերականները: Որպես կանոն, այդ համակարգերը մատենագրվել և 

գնահատվել ցանկացող ամսագրից մատուցվող ծառայությունների դիմաց 

գանձում են որոշակի, ոչ շատ մեծ գումար: Յուրաքանչյուր սկսնակ 

ամսագրի՝ դեպի «ոսկե ֆոնդ» վերելքի ճանապարհն անցնում է մի շարք 

այդպիսի երկրորդ պլանի համակարգերի միջով: 

Վերոնշյալ հանգամանքները պատճառ դարձան մի շարք «գիշատիչ» 

մատենագրող, ինդեքսավորող և չափագրող համակարգերի առաջացման 

համար: Չտրամադրելով կամ պարզապես նմանօրինակելով բարեխիղճ 

ծառայություններ՝ այդ կեղծ համակարգերը ապակողմնորոշում են 

գիտական հանրությանը: Դրանց մի մասը համագործակցում է «գիշատիչ» 

հրատարակիչների հետ՝ ստեղծելով նրանց հրատարակած ամսագրերի 

գրավչությունն ապահովելու համար հեղինակավորության, 

մատենագրվածության և ինդեքսավորվածության պատրանք: 

Ցավոք, պետք է նշել, որ ՀՀ որոշ ամսագրեր և հրատարակիչներ նույնպես 

ընկել են այդ ծուղակները: Օրինակ, «Մանկավարժության և հոգեբանության 

հիմնախնդիրներ» և «Իմաստություն» ամսագրերը «ինդեքսավորվել» են 

JIFACTOR և International Scientific Indexing ընկերություններում, իսկ ՀՀ ԳԱԱ 

«Մեխանիկա» տեղեկագիրը և նույն «Իմաստություն» ամսագիրը 

«ինդեքսավորվել» են Open Academic Journal Index ընկերությունում: 



Shahkhatuni A., Mirzoyan A. 

Science Studies, 2018, 1, 7-131 84  

4.4. Կեղծ և ապակողմնորոշիչ ծառայություններ 

գիտաչափության ոլորտում 

Վերջին տասնամյակներում գիտաչափությունը ինտենսիվ զարգանում է և 

ազդում գիտության ֆինանսավորում իրականացնող կառույցների 

որոշումների վրա: Այսօրվա գիտաչափության հիմքում ընկած է այն 

գաղափարը, որ հոդվածի ազդեցությունը գիտության հետագա զարգացման 

վրա կարելի է գնահատել այդ հոդվածի վրա կատարված հղումների 

ուսումնասիրությամբ՝ հաշվելով նրանց քանակը և հաշվի առնելով հղման 

որակը (այսինքն՝ հղող ամսագրի հեղինակությունը), իսկ վերջերս նաև 

կոնտեքստը (այսինքն՝ բացասակա՞ն իմաստով է հղված, թե՞ դրական): Այդ 

գաղափարի հիման վրա առաջարկվել են մի շարք թվային մեծություններ, 

որոնց միջոցով կարելի է գնահատել հոդվածի, ամսագրի, գիտաշխատողի, 

կազմակերպության և երկրի ունեցած ներդրումը գիտության զարգացման 

վրա: Նման առաջին և ամենահայտնի մեծությունն է ամսագրի ԱԳ-ն, որն 

ամեն տարի վերահաշվարկվում է և հավասար է տվյալ տարում լույս 

տեսած և համակարգում հաշվառված բոլոր ամսագրերի հոդվածներում 

տվյալ ամսագրի նախորդ երկու տարվա հոդվածների վրա կատարված 

հղումների քանակին՝ բաժանած այդ հոդվածների քանակի վրա: 

Հղումների ուսումնասիրությունը և տարբեր գիտաչափական 

մեծությունների հաշվարկը իրականացվում է մի քանի միջազգային 

հեղինակավոր ընկերությունների կողմից ստեղծված համակարգերում: 

Այսօր ամենից շատ օգտագործվողները կրկին երկուսն են՝ Web of Science և 

Scopus համակարգերը, որոնք այժմ պատկանում են Clarivate Analytics և 

Elsevier ընկերություններին համապատասխանաբար: 

Web of Science-ի ամենամյա Journal Citation Reports (JCR) զեկույցում 

պարունակվող գիտական ամսագրերի ԱԳ-ն այսօր դարձել է միջազգային 

ստանդարտ՝ ամսագրերը գնահատելու համար և լայնորեն օգտագործվում է 

նաև՝ գիտնականների և գիտական խմբերի արդյունավետությունը 

գնահատելիս: Այդ ծառայության տեղեկատվությունը վճարովի է և 

հասանելի է բաժանորդագրությամբ, ինչը մինչև վերջերս ՀՀ գիտական 
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կազմակերպությունների համար իրականացնում էր ՀՀ ԿԳՆ Գիտության 

կոմիտեն: Բացի ԱԳ-ներից, տրամադրվում են նաև մի շարք այլ ցուցիչներ, 

որոնք օգտագործվում են գիտաչափության մեջ: JCR-ը բաղկացած է երկու 

մասից՝ Science edition և Social Science edition, որոնք միասին 2017 թ. 

պարունակում էին ԱԳ-ներ 11459 ամսագրերի համար: ԱԳ-ն 

պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով և չի կարող այդ անվան տակ 

հաշվարկվել այլ կազմակերպության կողմից և այլ ամսագրերի բազմության 

համար: Եթե այն հաշվարկվում է այլ կազմակերպության կողմից և այլ 

բազմության մեջ, ապա պարտադիր այդ փաստը պետք է արտացոլվի 

անվանման մեջ (օրինակ, ՌԴ РИНЦ-ի հավաքածուի մեջ հաշվարկված ԱԳ-

ի անվանումը ИФ РИНЦ է):  

Scopus համակարգի հիման վրա իսպանական մի հետազոտական խումբ 

ստեղծել է ամսագրի ազդեցությունը գնահատելու մեկ այլ 

մատենաչափական գնահատական՝ SCImago Journal Rank (SJR), որից 

օգտվելն անվճար է և այժմ գիտաչափական նպատակներով օգտագործվում 

է մի շարք երկրներում: Նշված երկու համակարգերում գնահատվող 

ամսագրերը գրեթե ամբողջությամբ նույնն են, սակայն SCImago-ում 

գնահատվում են մոտ երկու անգամ ավել ամսագրեր, որոնց մեջ շատ են ոչ 

անգլալեզու ամսագրերը:  

Ամենամեծ ինդեքսավորող համակարգն է Google Scholar-ը, որը 

ինդեքսավորում է ամեն ինչ, ինչ հայտնվում է համացանցում և 

իրականացնում է նաև այդ նյութերի գիտաչափական և մատենաչափական 

վերլուծություն: Սակայն այդ վերլուծությունը գիտաչափության մեջ դեռ չի 

համարվում արժանահավատ, քանի որ ինդեքսավորվում են և հաշվառվում 

բոլոր գիտական համարվող ամսագրերը, այդ թվում թափոնային և 

գիշատիչ, ինչը աղավաղում է հաշվառվող գիտաչափական ցուցանիշները: 

JCR-ը և SCImago-ն հաշվարկներն իրականացնում են հեղինակավոր 

ամսագրերի հատուկ ընտրված բազմության համար, այսպես կոչված 

կորիզի, չնայած ինդեքսավորում են գրեթե երկու անգամ ավել ամսագրեր, 

որոնք թեպետ աշխարհում հրատարակվող ամսագրերի փոքր մասն են 



Shahkhatuni A., Mirzoyan A. 

Science Studies, 2018, 1, 7-131 86  

կազմում, սակայն ստանում են կատարվող հղումների մեծամասնությունը: 

Հարկավոր է նշել, որ դրանց թվում կան նաև շատ ԲՄ ամսագրեր: Այդ 

կորիզներում չընդգրկված ամսագրերի մի մասն ուսումնասիրվում և 

գնահատվում է մի քանի ազգային կամ այլ համակարգերում, օրինակ՝ 

Ռուսաստանի Դաշնության РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 

համակարգում, որը պատկանում է eLibrary ընկերությանը: 

ՀՀ-ում նույնպես սկսվել են աշխատանքներ երկրում լույս տեսնող 

գիտական ամսագրերի մատենագրման և ինդեքսավորման, ինչպես նաև 

Գիտական հղման հայկական ինդեքսի ստեղծման ուղղությամբ, ինչը հանձն 

է առել ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների 

ինստիտուտի կազմում գործող Գիտական տեղեկատվության 

վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնը: Ընթացքի մեջ է 

համագործակցությունը eLibrary ընկերության հետ՝ իրենց հարթակում ՀՀ 

գիտական ամսագրերի կորիզի մատենագրման նպատակով: 

4.5. Վիճահարույց «ազդեցության գործոն» տրամադրող 

ընկերություններ 

Հաշվի առնելով աշխարհում գիտաչափության պահանջարկի աճը՝ 

բարեխիղճ ծառայություններին զուգընթաց ստեղծվել են մեծ թվով կեղծ 

ծառայություններ, որոնք գումարի դիմաց մատուցում են ցանկալի 

ապակողմնորոշիչ գնահատականներ: 

Այժմ գոյություն ունեն վճարովի հիմունքով կեղծ ԱԳ տրամադրող առնվազն 

55 կազմակերպություններ։ Մեկ տարվա ԱԳ-ի գինը տատանվում է 15-ից 

100 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում: Ցավոք, որոշ հայաստանյան գիտական 

ամսագրեր նույնպես օգտվում են դրանց ծառայություններից։ Օրինակ, 

«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» ամսագիրը ձեռք 

է բերել «ԱԳ»-ներ JIFACTOR և International Scientific Indexing 

ընկերություններից, իսկ ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկա» տեղեկագիրը և 

«Իմաստություն» ամսագիրը ձեռք են բերել «ԱԳ» Open Academic Journal Index 

ընկերությունից: 



Շահխաթունի Ա., Միրզոյան Ա. 

 87  Գիտաչափության հարցեր, 2018, 1, 7-131

Անփորձ գիտաշխատողների կամ արդյունավետությունը գնահատողների 

մոտ իրական ծառայության պատրանք ստեղծելու նպատակով կեղծ 

ծառայությունը նմանակում է իրականի անվանումը, լոգոտիպը, կայքէջը: 

Օրինակ, Thomson Reuters ընկերության գիտաչափություն իրականացնող և 

ԱԳ հաշվող կազմակերպության Institute for Scientific Information (ISI) 

անվանումը նմանակվել է տարբեր կազմակերպությունի կողմից նույն 

հապավումով. Institute for Science Information (ISI) կամ International Scientific 

Institute (ISI) կամ International Scientific Indexing (ISI) կամ Einstein Institute for 

Scientific Information (Einstein ISI): 

Քանի որ WOS-ի և Scopus-ի չափորոշիչների անվանումները նույնպես 

պաշտպանված են հեղինակային իրավունքով, ապակողմնորոշիչ 

չափորոշիչների անվանումները պարզապես նմանակեցվում են. օրինակ, 

WOS-ի Journal Impact Factor (JIF) անվանումը նմանօրինակում են որպես՝ 

Journal Impact Factors (JIF) կամ Journals Impact Factor (JIF) կամ Scientific 

Journal Impact Factor (SJIF) կամ New Journal Impact Factor (NJIF)՝ ավելացնելով 

WOS-ի impact factor արտահայտությանը մեկ կամ մի քանի տառ կամ բառ:  

Եթե որևէ ապակողմնորոշիչ ընկերություն հասնում է հաջողության, ապա 

սկսում են նմանակել նաև նրան: Օրինակ, Global Impact Factor-ին (GIF) սկսել 

է նմանօրինակել General Impact Factor-ը (GIF)՝ հանդես գալով նույն 

հապավումով: 

Շփոթեցնելու նպատակով նմանակում են կայքէջերի դոմենային անունները: 

Օրինակ, http://isithomsonreuters.org/, որը ոչ մի կապ չունի Thomson Reuters 

ընկերության հետ: 

Որոշ ընկերություններ վերցնում են հնչեղ և վերամբարձ անվանումներ, 

ինչպիսիք են՝ Universal Impact Factor, Cosmos Impact Factor, Global Impact 

Factor, General Impact Factor, International Impact Factor Services, International 

Journal Impact Factor, Research Journal Impact Factor, International Innovative 

Journal Impact Factor, Systematic Impact Factor և այլն: 
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Հրատարակիչների և խմբագիրների սնափառությունը գոհացնելու 

նպատակով այդ ընկերությունները տրամադրում են իրենց կողմից տվյալ 

ամսագրի ԱԳ-ի հաշվարկումը հաստատող շքեղ ձևավորված 

փաստաթուղթ, որը տեղադրվում է այդ ամսագրի կայքում և ամսագրի լույս 

տեսնող համարներում: 

ԱԳ հաշվարկող ընկերությունները վարում են իրենց ուրույն մատենագրվող 

ամսագրերի հավաքածուն, որը պարունակում է մի քանի տասնյակից մինչև 

մի քանի հազար ամսագիր, որոնց մեջ հատուկենտ կարող են հանդիպել 

WOS-ում կամ Scopus-ում ինդեքսավորվող ամսագրեր: Այդ 

հավաքածուներում ընդգրկվելու համար ամսագրից գանձվում է տարեկան 

վարձավճար, իսկ ԱԳ-ն հաշվելու համար՝ հավելյալ ամենամյա 

վճարումներ: Ակնհայտ է, որ նման փոքր հավաքածուները, որոնք չեն 

պարունակում հեղինակավոր ամսագրեր, չեն կարող ծառայել որպես 

հղումների լիակատար աղբյուր՝ ԱԳ հաշվարկելու համար, իսկ հաշվարկած 

ԱԳ-ները ոչ մի առնչություն չեն կարող ունենալ WOS-ում կամ Scopus-ում 

հաշվարկածների հետ: 

WOS-ի կամ Scopus-ի հետ համադրելիությունն ապահովելու կամ դրա 

պատրանքը ստեղծելու համար որոշ համակարգեր ապօրինի ներգրավում 

են իրենց հավաքածուներում WOS-ի կամ Scopus-ի ամսագրերը իրենց ԱԳ-

ներով՝ ստեղծելով տպավորություն, թե իրենց սեփական հավաքածուները 

ավելի մեծ են, իսկ հաշվված ԱԳ-ները մաս են կազմում WOS-ի կամ Scopus-

ի ԱԳ-ների: 

4.6. Ապակողմնորոշիչ և անարժանահավատ գիտաչափական 

չափորոշիչներ 

Այսօր գիտաչափության մեջ մշակվել և օգտագործվում են մի քանի 

տասնյակ թվային չափորոշիչներ՝ ամսագիրը, հոդվածը, հեղինակին, 

կազմակերպությունը, երկիրը, գիտական ուղղությունը նկարագրելու 

համար: Դրանց հաշվարկը պահանջում է հզոր տեղեկատվական և 

համակարգչային ռեսուրսների մշտական անխափան աշխատանք և 

հասանելի է միայն մասնագիտացված խոշոր ընկերություններին: 
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Կեղծ ԱԳ տրամադրող ընկերություներից որոշները նորամուծություն են 

մտցնում դրանք հաշվելու գործում։ Նրանք ԱԳ-ն որոշում են ոչ թե 

հղումների թվի, այլ փորձագետների կարծիքի հիման վրա։ Փորձագետները 

պատասխանում են ստանդարտ հարցաշարին՝ յուրաքանչյուր հարցին 

տալով որոշ միավորներ։ Այդ միավորներից ինչ-որ բանաձևով 

(պարզագույնը՝ գումարով) ձևավորվում է ամսագրի ԱԳ-ն:  

Օրինակ, Global Impact Factor, General Impact Factor և մի շարք այլ 

ընկերություններ ԱԳ-ներ հաշվելիս օգտագործում են նմանատիպ 

հարցաշար (Աղյուսակ 1):  

Աղյուսակ 1. ԱԳ հաշվելու համար օգտագործվող հարցաշարի օրինակ: Աղյուսակում 

բերված են ամեն հարցի առավելագույն միավորները: 

 Global Impact Factor General Impact Factor 

Հետազոտությունների ինքնատիպություն 50 60 

Գիտության որակ 20 13 

Գրախոսության գործընթացի որակ 20 8 

Պարբերականություն և կայունություն 5 6 

Տեխնիկական խմբագրման որակ 5 13 

Բանաձև APS * գումար Գումար 

Ընդամենը 100 100 

* APS (article published score) – գործակից՝ կախված հրապարակված հոդվածների թվից 

(0.01 – եթե 100-ից քիչ է, ավելանում է 0.04 ամեն հաջորդ 100 հոդվածի համար 

մինչև 1.00, եթե հոդվածների քանակը մեծ է 2500-ից): 

Նման մեթոդի կիրառումը միանգամից մի քանի հարց է լուծում։ Նախ, այս 

կերպ շրջանցվում է սեփական տվյալների բազաների բացակայության 

հանգամանքը, որոնց միջոցով կարող էին որոշվել իրական ԱԳ-ները։ Մյուս 

կողմից ստեղծվում է այլընտրանքային մոտեցման պատրանք, որ ԱԳ-ները 

ոչ թե պարզապես «նկարվում» կամ արտատպվում են WOS-ից, Scopus-ից 

կամ այլ նմանատիպ ընկերություններից, այլ իրականացվում է ամսագրի 

որակի լուրջ փորձաքննություն։ Սակայն այս ճանապարհով որոշված ԱԳ-

ները միարժեք չեն և կախված են գնահատողից, ուստի դրանց իրական 

արժեքը կասկածելի է։ 
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Նման այլընտրանքային չափորոշիչներից առավել հինը և որոշ չափով 

ընդունվածը ICV-ն է (Index Copernicus Value), որի հաշվարկի հիմքում ընկած 

է Լեհաստանի Գիտության և բարձրագույն կրթության նախարարության 

մշակած ICI Publishing Stars մոդելը, որը սահմանվում է որպես որակի և 

ազդեցության փորձագիտական գնահատականների գումար (Աղյուսակ 2): 

ICV-ի առավելագույն հնարավոր արժեքը 100 միավորն է: Յուրաքանչյուր 

ամսագիր ICI-ի մայր ցանկում ընդգրկվում է որոշակի պայմաններ և 

պահանջներ կատարելու դեպքում: Գնահատումն ամենամյա է և ցանկում 

ընդգրկված ամսագրերի համար անվճար, արդյունքները հրապարակվում 

են աշնանը: Եթե ամսագիրը ցանկանում է ստանալ իր գնահատումն ավելի 

վաղ և մանրամասներով, ինչը կօգնի հասկանալ իր թույլ ու ուժեղ կողմերը, 

ապա այդ ծառայության արժեքը 250 եվրո է:  

Աղյուսակ 2. Գիտական ամսագրերի ICV-ն հաշվելու համար օգտագործվող հարցաշար: 

Աղյուսակում բերված են յուրաքանչյուր չափորոշիչի համար գնահատվող կետերի 

քանակը: 

որակի գնահատում  ազդեցության գնահատում 

հրատարակչական որակ և ստանդարտների պահպանում 

թվայնացվածություն և շտեմարաններում ինդեքսավորում 

միջազգայնացում 

փորձագիտական գնահատական 

կայունություն 

18 

67 

28 

10 

4 

հղումներ 

հղումների դինամիկա 

 

Ամփոփելով հարկավոր է նշել, որ այսօր գիտական տեղեկատվության 

ոլորտում կեղծ և ապակողմնորոշող ծառայությունների տեսականին և 

քանակը, ինչպես նաև կամա թե ակամա դրանցից օգտվողների թիվը 

արագորեն աճում են, ինչը հանգեցրել է լուրջ ճգնաժամի: Խնդրի 

հանգուցալուծումը գիտական հանրության ցանցային 

համագործակցությունն է՝ բոլոր այդ տեսակի զեղծարարությունները 

համատեղ բացահայտելու, անհապաղ իրար տեղեկացնելու և դրանք 

միասնական մերժելու գործընթացներում: 
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5. Հրատարակչական էթիկայի հիմնախնդիրները Հայաստանում 

Ազգային գիտություն չկա, ինչպես չկա ազգային 

բազմապատկման աղյուսակ: 

Ա.Պ. Չեխով 

Աշխարհն արդեն գիտակցել է գիտությունը խարխլող գիտական 

հրատարակչական ոլորտում գլուխ բարձրացրած զեղծարարության 

վտանգը: Սակայն պայքարը արդյունավետ կլինի, եթե դրան մասնակցեն 

բոլոր շահագրգիռ կողմերը՝ սկսած շարքային գիտաշխատողից մինչև երկրի 

ղեկավարություն: Զեղծարարների հիմնական թիրախը և տուժողների 

մեծամասնությունը փոքր և միջին եկամուտ ունեցող երկրների 

գիտնականներն են: Հայաստանն այդ երկրների շարքում է, և պետք է քաջ 

գիտակցել, որ մեր երկրի գիտությանը նույնպես սպառնում է գիտական 

հարաբերությունների, գործընթացների և ինստիտուտների այլասերումն ու 

քայքայումը: 

 

5.1. Գիտական հրատարակչության իրավիճակը հետխորհրդային 

Հայաստանում  

Ինչպես և այլ երկրներում, ՀՀ գիտական համայնքը թիրախ դարձավ 

զեղծարարների համար: ՀՀ գիտնականները «ռմբակոծվեցին» 

ինքնասիրությունը շոյող նամակ-հրավերներով՝ արտերկրում 

հրատարակելու մենագրություն կամ ատենախոսություն, հրապարակվելու 

«հեղինակավոր» ամսագրերում, մասնակցելու «միջազգային» 

գիտաժողովներին, իսկ հրատարակիչներն ու խմբագիրները՝ իրենց 

ամսագրերի առաջընթացի ապահովման, մատենագրման, ինդեքսավորման 

և գիտական չափագրման առաջարկներով: Անտեղյակ լինելով այդ ամենի 

իրական արժեքին ու շարժառիթներին՝ ոմանք գայթակղվեցին գրավիչ 

թվացող հնարավորություններով և արձագանքեցին հրավերներին, իսկ 

ոմանք էլ առանց հրավերի, ինքնուրույն, երբեմն գիտակցաբար, ընկան 

համացանցում լարված ծուղակները: 
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Տուժածներից շատերը դեռ չեն գիտակցում, թե ինչ փորձանքի մեջ են ընկել: 

Ավելին, նրանք դեռ հպարտանում են արտերկրում հրատարակված 

մենագրությամբ կամ «ԱԳ» ունեցող ամսագրում հրապարակումով: 

Քանի որ մեծ մասամբ այդ կասկածելի ձեռնարկների ֆինանսավորման 

բեռն ընկել է գիտությանն աջակցող պետական և մասնավոր 

կազմակերպությունների ու բարերարների վրա, ապա թվում է, թե 

հիմնական տուժողն անձամբ հեղինակը չէ: Սակայն դա սխալ 

պատկերացում է, քանի որ ամենից շատ տուժում է հեղինակի բարի 

համբավը, որը ինչ-որ պահից ստիպված կլինի թաքցնել զեղծարարների 

հետ իր համագործակցության փաստը: 

Ինչպես նշեցինք, տուժել են նաև որոշ ՀՀ ամսագրեր, որոնց 

հրատարակիչներն ու խմբագիրները դիմել են զեղծարարներին: 

Արդյունքում վտանգի տակ է հայտնվել ՀՀ ամբողջ գիտական համայնքի 

հեղինակությունը, որը ժամանակին պայքար չի ծավալել նմանատիպ 

երևույթների դեմ: Այն փաստը, որ ՀՀ-ում գիտությունն ավելի քիչ է 

վարակված այդ ախտով, քան հարևան երկրներում, դժվար թե կարող է 

սփոփիչ լինել: 

Գիտության հետ կապ ունեցող ՀՀ կառավարչական մարմինները պետք է 

միավորեն ուժերը մոտեցող ճգնաժամը հաղթահարելու համար: Հարկավոր 

է ամենայն լրջությամբ վերանայել ատենախոսությունների, մրցույթների 

նախագծերի և հաշվետվությունների, դրամաշնորհներ և 

խրախուսավճարներ շնորհելու համար ընդունելի մենագրություններին և 

ամսագրերին ներկայացվող պահանջները, հստակ տարբերակել գիշատիչ 

կամ թափոնային ամսագրերում կատարած հրապարակումները, մշակել 

մեխանիզմներ հրատարակչական էթիկայի խախտումների բացահայտման 

և կանխարգելման համար: 

ՌԴ ԲՈՀ-ը 2017 թ. թափոնային որակված 300-ից ավելի գիտական ամսագիր 

հեռացրեց ընդունելի ամսագրերի իր ցանկից, ինչպես նաև դադարեց 

հաշվառել ըստ պահանջի հրատարակվող ձեռագրերը որպես 

մենագրություն: 
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Գիտությունը չի կարող լինել ազգային, հետևաբար ազգային գիտական 

ամսագիրն, եթե այն վերաբերվում ոչ միայն տվյալ ազգի հետ առնչվող 

խնդիրներին, չպետք է կրի վերնագրում այդ բառը: Իհարկե, ՀՀ-ում 

հրատարակվող և միջազգային դարձած որևէ ամսագրի անվանման մեջ 

կարող է օգտագործվել ազգը, վայրը կամ պետությունը մատնանշող բառ, 

բայց միայն ի նշան հարգանքի ամսագրի պատմության և գիտության մեջ 

ունեցած վաստակի ու դերի հանդեպ: 

Իհարկե, ազգային/պետական պարբերականներ կարող են և պետք է լինեն, 

բայց այլ բնույթի ու նպատակների. քաղաքական, կրթական, մեթոդական, 

տեղեկատվական, տնտեսական և այլն՝ նախատեսված միայն ներքին 

օգտագործման համար: Հակառակ դեպքում պարբերականը 

դատապարտված է մեկուսացման: 

Ցավոք սրտի, ՀՀ գիտական հանրությունը և գիտական ամսագրերը դեռ չեն 

հաղթահարել սովետական գիտական մամուլի ժառանգությունը, որի 

գերխնդիրն էր սովետական գիտնականի մեկուսացումը, որպեսզի նա 

չկարդար «բուրժուական» ամսագրեր, չշփվեր արտերկրյա գործընկերների 

հետ, իր ձեռքբերումները չգցեր թշնամու ձեռքը և առանց վճարի ու հղման 

օգտագործեր այլ երկրներում ստեղծված մտավոր ու արդյունաբերական 

սեփականությունը: Արգելվում էր (սկզբում խիստ) տպագրվել դրսում, 

բաժանորդագրվել կամ կարդալ արտերկրյա ամսագիր/գիրք, և կարելի էր 

օգտվել միայն դրանց հատուկ ստուգված, զտված և ապօրինի բազմացրած 

վերատպություններից: Չէին խրախուսվում հղումներն արտերկրի 

գիտնականների աշխատանքների վրա, փոխարենը խրախուսվում էին 

ձևական հղումները մարքսիզմ-լենինիզմի դասականների և կոմկուսի 

գործող քարտուղարների վերջին ելույթների վրա: 

Ձևավորվել էր յուրահատուկ «սովետական» մշակույթ, որն, իհարկե, 

«լավագույնն էր, առաջադեմ, անսխալ, խաղաղասեր, ժողովրդավարական» 

և այլն: Եվ որպես հետևանք, մենք ունեինք. սովետական գիտություն, 

սովետական գիտնական, սովետական ամսագիր: Միջազգայինը 

համարվում էր խորթ, վտանգավոր, մի խոսքով՝ «կապիտալիստական»:  
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Թվում էր, որ գրաքննության և արգելքների վերանալուց հետո անկախ 

Հայաստանի գիտական համայնքը կազատվի այդ կապանքներից և 

բնականոն կինտեգրվի համաշխարհային գիտությանը: Սակայն վերջին 

երկու տասնամյակում ՀՀ-ում գիտության սուղ ֆինանսավորումը, վարվող 

գիտական քաղաքականության թերությունները, հրատարակչական 

էթիկայի արհամարհումը, էժան կամ ձրի հրապարակվելու ձգտումը, 

տեղական գիտական ամսագրերի աննախադեպ աճը և բարեխիղճ 

հրատարակիչների ու խմբագիրների պակասն արդյունքում բերեցին ՀՀ 

գիտության է՛լ ավելի մեկուսացմանը: 

Ստացվել է պարադոքսալ իրավիճակ, երբ արտերկրում ամեն գնով 

տպագրվելու տենդն է՛լ ավելի է նպաստում մեկուսացմանը, քանի որ կամա 

թե ակամա ընտրվում են մեծամասամբ անբարեխիղճ հրատարակիչներ և 

թափոնային ամսագրեր: 

Նոր ամսագիր ստեղծելը արդարացված է, եթե այն ձևավորվում է 

միջազգային մեծ ճանաչում գտած գիտնականի կամ խմբի, 

կազմակերպության, ընկերության կողմից կամ էլ որևէ նոր, հրատապ և 

կարևորագույն գիտության ուղղության զարգացման համար: ՀՀ-ում 100-ից 

ավելի նոր ստեղծված ամսագրերի զգալի մասը չի համապատասխանում 

այդ չափանիշներին: 

Այսօր ՀՀ գիտության օրինաչափ զարգացման համար անհրաժեշտ է, որ ՀՀ 

գիտական համայնքը. 

 լինի տեղեկացված, պահպանի հրատարակչական էթիկայի բոլոր 

դրույթները և չհամագործակցի զեղծարարների հետ, 

 հրաժարվի ազգային գիտական ամսագրերից կամ միջազգայնացնի 

դրանք՝ բարձրացնելով որակը, հետևելով ու պահպանելով 

աշխարհում ընդունված խաղի կանոնները, 

 գիտական արդյունքները հրապարակի հնարավորինս բարձր ԱԳ 

ունեցող հեղինակավոր ամսագրերում: 
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Գլոբալիզացիայի դարում աշխարհում վաղուց ընթանում է զարգացած 

երկրների գիտական ամսագրերի միավորման գործընթացը, ինչի 

պատճառով այդ երկրների ազգային ամսագրերի թիվը գնալով նվազում է: 

Զարգացող երկրներում ընթանում է հակառակ գործընթացը, հիմնականում 

գիշատիչ հրատարակիչների մեղքով, ինչը միայն մեծացնում է զարգացած և 

զարգացող երկրների գիտության միջև եղած անջրպետը: Հայաստանի 

գիտական համայնքը պետք է կարողանա հաղթահարել հրատարակչական 

էթիկայի խախտման հետ կապված նկարագրված բոլոր ծուղակներն ու 

գայթակղությունները և միանալ զարգացած երկրների ոսկե ստանդարտին: 

«Ազգային» գիտության հակառակ ծայրահեղությունն է արհեստականորեն 

համարել և հռչակել յուրաքանչյուր տեղական նշանակություն ունեցող 

ամսագիր կամ գիտաժողով «միջազգային», եթե մասնակիցների թվում կա 

գոնե մեկ օտարերկրացի, օրինակ՝ վիրահայ:  

ՀՀ-ում հրատարակչական էթիկայի համատարած խախտումների և, որպես 

արդյունք, ՀՀ գիտության խորացող մեկուսացման հետևանքով էապես 

ցածրացել են գիտնականին և գիտությանը որակավորող չափանիշները, 

ինչի պատճառով առաջացել են գիտության վիճահարույց դոկտորներ և 

թեկնածուներ, վիճահարույց գիտական ամսագրեր, վիճահարույց գիտական 

կազմակերպություններ, վիճահարույց գիտական ակադեմիաներ ու 

ընկերություններ: 

Շատ մտահոգիչ կլինի, եթե զեղծարարությունները թափանցեն նաև 

հայագիտության ոլորտ: Հայագիտությունը, որպես գիտություն, ՀՀ-ում ունի 

հատուկ կարգավիճակ, որը ամրագրված է օրենսդրորեն: Համեմատած 

մյուս գիտական ուղղությունների հետ՝ այն ունի մեծ և անընդհատ աճող 

ֆինանսավորում, հզորացվում են արդեն գոյություն ունեցող գիտական 

կենտրոնները և բացվում նորերը, հիմնվում են ամսագրեր, անցկացվում 

գիտաժողովներ, հրապարակվում մենագրություններ:  

Խորհրդային տասնամյակներում գրեթե արգելված և թերֆինանսավորված 

հայագիտությունը, իրոք, կարիք ունի հատուկ ուշադրության ու 

աջակցության: Ցանկալի է, որ այդ գիտության կայացումն ընթանա առանց 
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հրատարակչական էթիկայի վերը քննարկված թերությունների և 

խախտումների: 

 

5.2. Անբարեխիղճ հրատարակիչներից խուսափելու 

խորհուրդներ հեղինակներին 

Նշենք, որ հեղինակավոր և անբարեխիղճ ամսագրերը զանազանելը 

հարկավոր է ոչ միայն հոդված հրապարակել ցանկացողներին՝ ճիշտ 

ընտրություն կատարելու համար, այլ նաև ընթերցողներին՝ զգուշանալու 

գիշատիչ և կեղծ ամսագրերի հրապարակումներում առկա 

տեղեկություններին չափից ավելի վստահելուց, հնարավոր 

զեղծարարությունները հղումներով տարածելուց և այդ ամսագրերի ԱԳ-ն 

բարձրացնելուց: 

Ենթադրենք, թե Դուք ինչ-որ ձևով իմանում եք Ձեզ անծանոթ մի ամսագրի 

մասին, որը ներկայանում է որպես մատենագրվող, ինդեքսավորվող և ԱԳ 

ունեցող հեղինակավոր ամսագիր: Մինչև այդ ամսագրում տպագրվելու 

որոշում կայացնելը հարկավոր է մանրակրկիտ զննել այն: 

Եթե ամսագիրը ներկայանում է որպես մատենագրվող և ինդեքսավորվող 

Web of Science կամ Scopus համակարգերում, ապա գտեք նրա կայքէջի 

հասցեն այդ համակարգերում և օգտվեք այդ հասցեից: Այդպես դուք 

կխուսափեք առևանգված ամսագրի ծուղակն ընկնելուց: 

Եթե ամսագիրը չի մատենագրվում և ինդեքսավորվում այդ համակարգերից 

որևէ մեկում, ապա այդ ամսագրում հրապարակվելու մտքից հարկավոր է 

հրաժարվել հետևյալ դեպքերում. 

 Ամսագիրն առկա է գողացված և «գիշատիչ» ամսագրերի 

ցուցակներում: 

 Ամսագրի հրատարակիչն առկա է «գիշատիչ» հրատարակիչների 

ցուցակում: 
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 Ամսագիրն ունի ԱԳ, որը հաշվարկվել է կեղծ ԱԳ-ներ հաշվարկող 

ընկերությունների ցանկում առկա որևէ ընկերության կողմից: 

 Բացակայում են տեղեկություններ խմբագրության կազմի մասին: 

 Խոստանում են արագ տպագրություն: 

 Ամսագրի անվանման մեջ կա առնվազն երկու անիմաստ, հավակնոտ 

կամ ավելորդ բառ (international, global, advanced, academic, scholar, ideal, 

recent, modern, new, scientific, research, universal, world և այլն): 

 Ամսագրի անվանումը շատ երկար է և անորոշ: 

 Կան խնդիրներ ամսագրի արխիվի հետ: 

 Ամսագիրը մատենագրվում և ինդեքսավորվում է վիճահարույց 

համակարգերում: 

Ամսագրի ինդեքսավորվածության մասին զանազան ինդեքսավորող 

համակարգերում լավ պատկերացում կարող է տալ MIAR համակարգը 

(http://miar.ub.edu/), որը պարունակում է 159 երկրների մոտ 43 հազար 

գիտական ամսագրի գնահատական: 

Ընդհանրապես, հոդվածներ հրատարակելու մարտավարությունը մշակելիս 

հարկավոր է առաջնորդվել երկու սկզբունքով. 

 Տպագրվել հեղինակավոր ամսագրերում, որոնք մատենագրվում և 

ինդեքսավորվում են Web of Science կամ Scopus համակարգերում՝ 

ապահովելու համար Ձեր վարկանիշի աճը: Գիտության բոլոր 

ուղղությունները լիարժեք ներկայացված են այդ համակարգերում 

տասնյակ ամսագրերով: 

 Տպագրվել նեղ մասնագիտական ամսագրում, որպեսզի ճանաչված և 

ընդունված լինել տվյալ գիտական ուղղության սերուցքի կողմից: 

Ի՞նչ անել՝ կեղծ ամսագրերի ծուղակը չընկնելու համար. 

1. Ստուգել ամսագրի կայքը։ Սակայն կայքի հասցեն պետք է փնտրել ոչ թե 

որոնողական համակարգերի միջոցով, այլ ինդեքսավորող տվյալների 

բազաների կամ հրատարակչի միջոցով, եթե Ձեզ հայտնի է այդ 

հրատարակիչը։ 
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2. Պարբերաբար ստուգել գողացված և «գիշատիչ» ամսագրերի ցուցակները։ 

3. Պարբերաբար ստուգել «գիշատիչ» հրատարակիչների ցուցակները։ 

Օրինակ, այժմ հայտնի են և ցուցակագրված շուրջ 1.500 «գիշատիչ» 

հրատարակիչներ։ 

4. Ստուգել՝ ներկայացված ԱԳ-ն իսկական է, թե՞ ոչ։ 

5. Ստուգել ամսագրի դոմենը Google page ranking-ի միջոցով 

(http://www.whatsmypr.net) կամ WHOIS շտեմարանում 

(http://whois.domaintools.com)։ Պարզել, որտեղի՞ց է տվյալ ամսագիրը։ Եթե 

այն գողացված է, ապա, ամենայն հավանականությամբ, դոմենը կլինի ոչ 

իրական ամսագրի երկրից, այլ երրորդ երկրից։ Հարկ է նշել, որ գողացված 

կամ «գիշատիչ» ամսագրերի զգալի մասը գրանցված են Նամիբիայում կամ 

Հնդկաստանում։  

6. Եթե ամսագրի անվանման մեջ ամրագրված է հրապարակվող 

աշխատությունների ծագման աշխարհագրական գերակայությունը, ապա 

ստուգեք հրապարակումների իրական աշխարհագրությունը: Կասկած 

պետք է հարուցի այն ամսագիրը, որում առկա հրապարակումների 

աշխարհագրական ծագումը էապես տարբերվում է ամսագրի անվանման 

միջի նշված գերակայությունից: Օրինակ` Georgian Medical News ամսագրի 

հեղինակների զգալի մասը Ուկրաինայից, Ղազախստանից և Հայաստանից 

են: Կամ European Journal of Rheumatology ամսագրի հեղինակների գերակշիր 

մասը Թուրքիայից են: Ընդհանրապես, կասկածելի են բոլոր ամսագրերը, 

որոնց մեջ հրապարակումների գիտական ուղղվածությունները չեն 

համապատասխանում ամսագրի անվանմանը: 

Ի՞նչ է հարկավոր անել ԲՄ ամսագրերի ծառայություններից օգտվելիս։ Think 

– Check - Submit կայքը (thinkchecksubmit.org) առաջարկում է մեկ ունիվերսալ 

բանաձև. մտածի՛ր, ստուգի՛ր և նոր միայն հոդված ուղարկի՛ր։ Մի քանի քայլ 

կա՝ ծուղակներից խուսափելու համար. 

1. Գտնել ամսագիրը ԲՄ ամսագրերի կատալոգում՝ DOAJ-ում (doaj.org)։ 
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2. Կիրառել CoFactor Journal Selector գործիքը։ 

3. Հարցնել գործընկերներին, ղեկավարներին և գրադարանի 

աշխատողներին Ձեր ոլորտում բաց հրատարակության տարբերակների 

մասին։ 

4. Փորձել տեղեկություն որոնել ամսագրի ղեկավարության և 

մասնագիտական առնչության վերաբերյալ Open Access Scholarly Publishers 

Association-ի (Բաց մատչելիության գիտական հրատարակիչների 

ընկերություն) կայքում՝ oaspa.org։ 

5. Ստուգել ամսագրի ISSN-ը journal-index.org/ISSN-validator կայքում։ 

6. Ստուգել, արդյո՞ք ամսագիրը պահպանում է հովանավորի 

քաղաքականությունը http://v2.sherpa.ac.uk/juliet/ կայքում։ 

7. thinkchecksubmit.org կայքը տրամադրում է ստուգման համար 

նախատեսված հարցերի ցուցակ, որոնց անհրաժեշտ է պատասխանել՝ 

նախքան հոդվածն այս կամ այն ամսագիր ուղարկելը։ 

Գողացված և «գիշատիչ» ամսագրերի վերաբերյալ հրատարակությունները 

գնալով շատանում են, սակայն քչերն են դրանք կարդում և հետևում այնտեղ 

ներկայացված տեղեկություններին։ 

Եվ վերջապես, ի՞նչ անել, եթե արդեն հրապարակվել եք նման ամսագրում: 

Այս հարցին միարժեք պատասխան տալ դժվար է: Նման ամսագրերի 

ճակատագիրը և անբարեխղճության աստիճանը շատ տարբեր են: Միգուցե 

ամենաճիշտն է մոռանալ այդ հրապարակման մասին և չընդգրկել այն 

սեփական հրապարակումների ցանկում ու չհղել այն հետագա 

հրապարակումներում: Այդպես կարելի է խուսափել հեղինակության 

հնարավոր կորուստներից: 

Գողացված և/կամ «գիշատիչ» ամսագրում հրատարակված հեղինակներին 

հետաքրքրող թիվ մեկ հարցն է. ի՞նչ անել, եթե այդ ամսագիրը դադարել է 

գոյություն ունենալ, քանի որ բացահայտվել է դրա անօրինական 
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գործունեությունը կամ ոչ ոք այլևս հոդված չի ուղարկում։ Փաստացի, նրանց 

հրատարակությունը կորել է։ Դա շատ վատ իրավիճակ է։ Եթե հեղինակը 

որոշի վերահրատարակել իր հոդվածը նորմալ ամսագրում, ապա դա 

խնդրի լուծում չի կարող լինել։ Նախ, սկզբնական հրատարակությունից 

անցել է մի քանի տարի, ինչի արդյունքում հոդվածում տեղ գտած 

արդյունքները և տվյալները կարող են հնացած լինել։ Եվ հետո, այդ քայլը 

կդիտվի որպես կրկնակի հրատարակություն, քանի որ ցանցային 

շտեմարաններում նման հրատարակության գոյության մասին գրառումները 

պահպանվում են։ Փաստորեն, հեղինակը կորցնում է և՛ հրատարակության 

համար վճարված գումարը, և՛ բուն հրատարակությունը։ Մնում է 

բավարարվել որևէ պահոցում այդ հրատարակության կրկնօրինակը 

տեղադրելով: Այդ ամենից կարելի էր խուսափել, եթե մինչև հրապարակվելը 

հեղինակը ստուգեր ամսագրի թվային արխիվի պահպանմանն ուղղված 

քաղաքականությունը ամսագրի հանկարծակի փակման դեպքում (օրինակ, 

խմբագրին ուղղված հարցումով): 

 

5.3. Խորհուրդներ գիտական ամսագիր հրատարակողներին և 

խմբագիրներին 

Խորհուրդներն առաջին հերթին վերաբերում են այն գիտական ամսագրերի 

հրատարակիչներին և խմբագիրներին, որոնք իրենց առջև նպատակ են դրել 

ապահովելու ամսագրի հեղինակության բարձրացումը և հետագա 

ընդգրկումը Scopus և Web of Science համակարգերի մեջ:  

Նախ հարկավոր է հստակեցնել ամսագրի անվանումը անգլերենով (կամ 

լատինատառ): Անվանումը պետք է լինի եզակի, անփոփոխ, 

բովանդակային, չպետք է լինի շատ երկար (5-6 բառից ոչ ավելի), չպետք է 

պարունակի անգլերեն դժվար ընթեռնելի կամ անհասկանալի բառեր 

(օրինակ՝ «Kanthegh», «Kathchar», «Mkhitar Gosh»), չպետք է չափից 

մանրամասն նկարագրի պատկանելիությունը (օրինակ՝ «ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. 

Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի 

հաղորդումներ»), չպետք է պարունակի հավակնոտ կամ ավելորդ բառեր 
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(միջազգային, համահայկական, գլոբալ, գիտական), չպետք է կրկնի կամ 

նմանակի արդեն գոյություն ունեցող ամսագրերի անվանումը (օրինակ՝ 

«Blood», «Pedagogics», «Mathematics in school», «Iran-Name»): Վերջինս շատ 

կարևոր է, քանի որ կարող է շփոթության մեջ դնել հեղինակներին և 

ընթերցողներին: Այս խնդրից խուսափելու համար պետք է ստուգել տվյալ 

անվամբ ամսագրի առկայությունը համացանցում և կատալոգներում 

(օրինակ՝ www.worldcat.org կամ ulrichsweb.com): 

Անհրաժեշտ է նաև. 

1. Ուսումնասիրել COPE Code of conduct փաստաթուղթը և առաջնորդվել 

այնտեղ ամրագրված սկզբունքներով: Պաշտոնապես հայտարարել այդ 

մասին և միանալ այդ դրույթներին հետևողներին: 

2. Ծանոթանալ Սարաևոյի գիտական հրատարակությունների 

անաչառության և տեսանելիության վերաբերյալ հռչակագրին ու 

առաջնորդվել դրանով:  

3. Միանալ COPE, DOAJ, OASPA և WAME-ի 2015 թ. համատեղ մշակած և 

2018 թ. թարմացված (Principles of transparency and best practice in scholarly 

publishing) սկզբունքներին:  

4. Գրանցել ամսագրերը Ulrichsweb-ում: 

5. Միանալ CrossRef համակարգին և ԲՄ շարժմանը: 

6. Կնքել պայմանագիր DOI-տրամադրող ընկերության հետ և 

յուրաքանչյուր հոդվածին շնորհել անհատական համար: 

7. Ստեղծել ամսագրի անհատական կայքէջ, այնտեղ տեղադրել ամսագրի 

ամբողջ արխիվը, որը օժտված կլինի հոդվածների լիարժեք 

մատենագրությամբ և ինդեքսավորմամբ, կունենա որոնման 

ժամանակակից հնարավորություններ: Յուրաքանչյուր հոդված պետք է 

ունենա անհատական հասցե: 

8. Սկսել մատենագրման և ինդեքսավորման գործընթացը 

համապատասխան հեղինակավոր համակարգերում: 

9. Հստակ նշել, թե ինչպես է ապահովվելու ամսագրի էլեկտրոնային 

արխիվի պահպանումը և մատչելիությունը, եթե այն դադարի լույս 

տեսնել: 
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10. Հստակ նշել հեղինակային բոլոր վճարների նպատակներն ու չափերը, 

որպեսզի հավանական հեղինակները հեշտությամբ գտնեն այն կայքում և 

լինեն տեղեկացված՝ մինչև իրենց ձեռագիրը ամսագրին տրամադրելու 

որոշում ընդունելը:  

11. Հստակ նկարագրել խմբագրական խորհրդի բոլոր անդամներին (երկիր, 

աշխատանքի վայր, պաշտոն, ցանկալի է նշել ORCID 

նույնականացուցիչը): 

12. Մանրամասն նկարագրել գրախոսության գործընթացը, 

գրախոսությունները պահպանել և պատրաստ լինել անհրաժեշտության 

դեպքոմ դրանք տրամադրել: 

13. Կայքում հստակ նկարագրել հրատարակչական էթիկայի հետ առնչվող 

ամսագրի վարած քաղաքականությունը, կապված հեղինակային 

իրավունքի, բողոքների և դիմումների, շահերի բախման, տվյալների 

օգտագործման և վերատպման, հետհրապարակումային ուղղումների 

հրատարակման ու հոդվածի հեռացման հետ: 

14. Ստուգել գրագողության առկայությունը, օրինակ, iThenticate կամ 

antiplagiat.ru համակարգերի միջոցով: 

15. Պահանջել հեղինակներից գրանցվել ORCID կամ նմանատիպ որևէ 

համակարգում: 

16. Չօգտվել կասկածելի ծառայություններից: 

Այսօր որոշ ՀՀ ամսագրերի խմբագիրներ արդեն փորձում են տեղեկանալ 

գիտական հրատարակչական գործում աշխարհում ընթացող 

գործընթացներին և մասնակից դառնալ դրանց: Սակայն քաջատեղյակ 

չլինելով այդ ոլորտում առկա լավ քողարկված զեղծարարություններին, 

երբեմն դառնում են դրանց ակամա մասնակիցը: Օրինակ, «Իմաստություն» 

ամսագիրը, մի կողմից ընդունել է COPE Code of conduct փաստաթուղթը, 

մյուս կողմից՝ մատենագրվում և ինդեքսավորվում է վիճահարույց 

համակարգերում: 
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5.4. Զեղծարարների դեմ պայքարի հեռանկարները ՀՀ-ում 

Ազգի կյանքը ապահով է միայն այն ժամանակ, 

երբ այդ ազգը ազնիվ, ճշմարիտ և առաքինի է: 

Ֆրեդերիկ Դուգլաս 

Հրատարակչական էթիկայի պահպանումը ՀՀ-ում կլինի արդյունավետ, եթե 

պետական մարմինները (ՀՀ ԿԳՆ ԲՈՀ-ը, ՀՀ ԿԳՆ ԳԿ-ն) և ՀՀ ԳԱԱ-ն 

ձևավորեն հստակ ու միարժեք դիրքորոշում վերը քննարկված 

զեղծարարությունների նկատմամբ և առաջնորդվեն դրանով՝ 

աստիճանաշնորհման ու գիտական կազմակերպությունների և 

անհատների արդյունավետության գնահատման չափորոշիչները մշակելիս, 

ինչի մասին պետք է հատուկ նշվի բոլոր նյութական խրախուսման, 

գնահատման և հաշվարկման մեթոդաբանություններում: ԲՈՀ-ը և ԳԿ-ն 

իրենց ձևավորած ընդունելի ամսագրերի և ժողովածուների ցանկերում 

պետք է ընդգրկեն միայն բարեխիղճ պարբերականներ: 

Մասնավորապես, հետևյալ հրապարակումները չպետք է հաշվառվեն.  

1. Բոլոր «հրապարակում ըստ պահանջի» ձևաչափով հրատարակած 

մենագրությունները և ժողովածուները: 

2. Բոլոր հոդվածները, որոնք հրապարակված են CrossRef համակարգում 

չգրանցված, DOI չտրամադրող, կայուն արխիվ չունեցող, 

չինդեքսավորվող ամսագրերում և ժողովածուներում:  

3. Բոլոր տեսակի հեռակա գիտաժողովների մասնակցությունը և 

հրապարակված նյութերը: 

Հաշվարկներում չպետք է օգտագործվեն բոլոր այն գիտաչափական 

ինդիկատորները, որոնք հաշվարկված և տրամադրված են սև 

ցուցակներում հայտնված վիճահարույց ԱԳ տրամադրող ընկերությունների 

կողմից: 

Գիտաշխատողի կամ կազմակերպության արդյունավետությունը 

գնահատելիս հարկավոր է առաջնորդվել ոչ թե քանակական, այլ 
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որակական չափորոշիչներով՝ սանձելու համար անորակ, կրկնվող և 

գողացված հրապարակումների սրընթած տարափը: 

Հարկավոր է մշակել գրագողության դեմ պայքարի միասնական 

քաղաքականություն, որի համար անհրաժեշտ է լուծել մի շարք 

օրենսդրական, իրավաբանական, նյութատեխնիկական, տեղեկատվական և 

ֆինանսական հարցեր: Առաջնային խնդիրներից են. 

 ազգային միասնական գիտական տեղեկատվական տարածքի 

ստեղծումը, 

 ամբողջ գիտական հրապարակումների (ներառյալ 

ատենախոսությունները, սեղմագրերը և հաշվետվությունները) 

թվայնացումը և մատենագրումը, 

 ազգային գիտական տեղեկատվական ծառայությունների ստեղծումը, 

 միջազգային համապատասխան կառույցների հետ սերտ 

համագործակցությունը: 

Գիտական հետազոտությունների արդյունքների կեղծումը, հորինումը, 

կրկնօրինակումը, գրագողությունը և այլ բացասական երևույթները 

բացառելուն կօգնի երկրում CRIS (Current Research Information System) 

համակարգերի համատարած ներդրման խթանումը և ազգային CRIS 

համակարգի ստեղծումը, որը կլինի ինտեգրված euroCRIS համակարգի հետ 

և կապված կարևորագույն միջազգային տեղեկատվական համակարգերի 

հետ (CrossRef, Web of Science, Scopus, RSCI):  

Հարկավոր է օրենսդրորեն արգելել որակավորման աշխատություններ 

առաջարկող կազմակերպությունների և անձանց գործունեությունը, ինչպես 

նաև վարչական պատասխանատվություն նախատեսել հրատարակչական 

էթիկայի որոշ խախտումների համար: 

Հարկավոր է հետևողականորեն ձևավորել գիտաշխատողների, 

ասպիրանտների և ուսանողների մոտ գիտական տեղեկատվության ու 

հրատարակչության գրագիտությունը: Այդ գործին կնպաստեն 

վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպումը, ուսումնական 
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ծրագրերում գիտական տեղեկատվության և հրատարակչական 

գրագիտության դասընթացների ներդրումը, գիտական 

կազմակերպություններում ու բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում մասնագիտացված ծառայությունների ստեղծումը: 

Պետք է պահանջել բոլոր սուբսիդավորվող գիտական 

հրատարակչություններից ու ամսագրերի խմբագրություններից՝ 

անդամագրվել և խստորեն հետևել միջազգային COPE Հրատարակչական 

էթիկայի կոմիտեի “Code of Conduct for Journal Editors” ամսագիր 

խմբագրողների վարքագծի կանոնագրքի առաջարկություններին: 

 

6. Վերջաբան 

2010 թ.-ից արձանագրվել է անբարեխիղճ ամսագրերի և հրատարակիչների 

թվի բուռն աճ։ Արդյունքում, ներկայումս սև ցուցակներում առկա են այդ 

կարգի շուրջ 1.500 հրատարակիչներ և 3.000 ամսագրեր։ Որոշ 

գնահատականներով վերջինների թիվը չբացահայտվածների հետ միասին 

գերազանցում է 9000-ը: Այդ ամսագրերը բաժանվում են մի քանի տեսակի՝ 

թափոնային, գողացված և գիշատիչ։ Թափոնային ամսագրերում շատ ցածր 

է գրախոսման որակը։ Սակայն նման ամսագրերն այնուամենայնիվ որոշ 

ծառայություններ մատուցում են, իրականում ինչ-որ չափով ներկայացված 

են Համացանցում և կարող են երբևէ դառնալ բարեխիղճ։ Հրատարակչական 

էթիկայի ավելի լուրջ խախտումներ են առևանգված և գիշատիչ 

ամսագրերը: Այդ կարգի ամսագրերի մակարդակը նույնպես շատ ցածր է։ 

Բոլոր վերոհիշյալ դեպքերում էլ հրատարակչական էթիկան խախտող 

ամսագրերում հրապարակվելն անպատվաբեր է իրեն հարգող ցանկացած 

գիտաշխատողի համար:  

Անբարեխիղճ հրապարակումների ինդուստրիան սպասարկելու 

նպատակով ծնունդ են առել անբարեխիղճ ցանցային զանազան 

ծառայություններ և ինդեքսավորող համակարգեր, որոնք, նմանակեղծելով 
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իսկականներին, գիտական հրատարակչության և տեղեկատվության 

ոլորտում ստեղծել են խառնաշփոթ և անընդունելի իրավիճակ: 

Այս ամենը շատ գիտական կոլեկտիվներում բերել է գիտական 

ավանդույթների այլասերման, բարոյազրկման և կեղծարարության 

բարգավաճման: Այդ վարակն արդեն թափանցել է նաև Հայաստան: Այս 

հրապարակման նպատակն էր գիտաշխատողներին հնարավորինս 

տեղեկացնել հրատարակչական և գիտաչափական ոլորտներում 

տարածված բացասական երևույթների ու ապակողմնորոշող 

ծառայությունների մասին, որոնք ունեն համաշխարհային տարածում: 

Գիտական հանրությունը այս երևույթների հանդեպ չի ընդունել 

կրավորական դիրք: Ինքնաբուխ ձեռնարկվում են մի շարք 

նախաձեռնություններ՝ դիմակայելու զեղծարարությանը և կեղծ գիտության 

տարածմանը: Քաջ գիտակցվում է, որ խնդիրը հնարավոր է լուծել միայն 

միահամուռ ուժերով՝ ստեղծելով միջազգային ծառայություններ և 

ստանալով ֆինանսական աջակցություն կառավարություններից: 

Առաջացած ճգնաժամը հետևանք է խորքային և սկզբունքային 

հակասությունների, որոնք առաջացել են գիտական տեղեկատվության 

ոլորտում: Տարիներով ձևավորվել է մի մոդել, երբ հրատարակիչները 

սեփականացնում են հարկատուների հաշվին ֆինանսավորված և 

գիտնականների կողմից ստեղծված տեղեկատվական ապրանքը, ապա 

վաճառում այն նույն հարկատուներին ու գիտնականներին՝ գերշահույթ 

ստանալու ակնկալիքով: Այս մոդելը, որը ձևավորվել էր երկու դար առաջ և 

ամրագրվել էր հեղինակային իրավունքի մասին՝ 1886 թ. Բեռնի 

կոնվենցիայով, այսօր պաշտպանում է ոչ թե հեղինակների շահերը, այլ՝ 

իրավատեր դարձած հրատարակիչների: Ուստի այն կարիք ունի 

վերանայման: 

Գիշատիչ հրատարակիչների դեմ պայքարին միացել են նաև բոլոր 

հեղինակավոր ինդեքսավորող համակարգերը: 2017 թվականին 

հարյուրավոր գիշատիչ և անբարեխիղճ ամսագրեր հեռացվել են Web of 

Science, Scopus և RSCI համակարգերից: 
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ԲՄ շարժումը լուծում է խնդրի միայն մի կողմը՝ տեղեկատվության անվճար 

հասանելիությունը բոլորի համար: Սակայն հրապարակման հետ առնչվող 

ծառայությունների ֆինանսավորման բեռն ընկնում է գիտնականների և 

հետազոտությունը ֆինանսավորողների վրա, իսկ հրատարակիչները 

շարունակում են ստանալ գերշահույթներ: 

Լավագույն լուծումը՝ երկկողմանի բաց, այսպես կոչված պլատինե 

տարբերակն է, երբ հոդվածի ոչ հեղինակը, ոչ էլ ընթերցողը չեն վճարում: 

Այն ուշ թե շուտ կիրականանա, իսկ առայժմ հեղինակներին կարելի է 

խորհուրդ տալ օգտվել ԲՄ Creative Commons կամ նմանատիպ լիցենզիա 

տրամադրող ամսագրերից, ինչի դեպքում հոդվածը տարածելու 

մենաշնորհը չի պատկանում հրատարակչին: 

Հրապարակումը կազմում է հետազոտական գործընթացի բաղադրիչ մասը, 

և համապատասխան ծախսերը նույնպես պետք է նախատեսված լինեն 

հետազոտությունն աջակցող կազմակերպությունների կողմից արտոնված 

ծախսերի մեջ: Զարգացած երկրների գիտնականների համար 

հրապարակման ծախսերը հանդուրժելի են և կազմում են 

հետազոտությանը տրամադրվող ֆինանսական միջոցների փոքր, չնչին 

մասը: Սակայն ցածր ու միջին եկամուտով երկրներում հրապարակման 

ծախսերը հաճախ կազմում են հետազոտությանը տրամադրվող ամբողջ 

գումարի զգալի մասը կամ նույնիսկ գերազանցում են այն: Այդ երկրների 

գիտնականները ստիպված են դիմել անբարեխիղճ հրատարակիչներին, 

որոնք հրապարակման համար վերցնում են անհամեմատ ցածր գին: Խնդրի 

լուծումներից մեկը կարող է լինել այդ երկրների գիտնականների 

հրապարակումների համար ՀՆԱ-ին համեմատական գների սահմանումը, 

իսկ տարբերությունը հրատարակչին հատուցվի հատուկ ստեղծված 

միջազգային հիմնադրամի կողմից: Մեկ այլ ճանապարհ է 

հրատարակիչների ծախսերի նվազեցումը՝ որոշ ծառայությունները 

միջազգայնացնելով, ստեղծելով միջպետական շահույթ չհետապնդող 

ընկերություններ, որոնց ծախսերը կհոգան պետությունները՝ համաձայն 

իրենց տեղեկատվական հոսքի: 
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Ապագայում տեսականորեն հնարավոր է և ծայրահեղ լուծում՝ ամսագրերի, 

գրքերի, հրատարակիչների և մատենագրողների վերացումով: Փոխարենը 

կարող է առաջանալ հետազոտությունների գլոբալ միասնական պորտալ, 

որտեղ ամբողջ հետազոտական ցիկլը՝ նախագծումից մինչև ավարտ, կլինի 

առցանց և բաց բոլորի համար: Սա այսպես կոչված բաց գիտության մոդելն 

է, որի առանձին տարրերն արդեն սկսում են իրականանալ շատ 

երկրներում CRIS համակարգերի տեսքով, իսկ Եվրամիությունը 2016 թ.-ից 

սկսել է իրականացնել բաց գիտությանը անցման ծրագիր: 

Բոլոր դեպքերում զեղծարարությունների դեմ պայքարը կլինի 

արդյունավետ, եթե դրա մասին տեղեկացված լինեն ու մասնակցեն 

գիտնականները՝ և՛ որպես հեղինակ, և՛ որպես գրախոս, և՛ որպես 

խմբագիր՝ հրաժարվելով զեղծարարների հետ որևէ 

համագործակցությունից: Հարկավոր է հասկանալ, որ համագործակցության 

փաստը ժամանակակից աշխարհում հնարավոր չէ թաքցնել, և այն իրենց 

գիտական կենսագրության վրա անջնջելի հետք կթողնի: 

Չի կարելի անտեսել հրատարակչական գրագիտության տարածման 

կարևորությունը, որպեսզի բացառել ՀՀ գիտության ոլորտում 

զեղծարարությունների հետագա աճը և նվազեցնել արդեն հասցրած 

վնասները:  

Ամփոփելով՝ կարելի է ասել, որ. 

• Գիտնականի համար վայել չէ տպագրվել թույլ կամ կեղծ գիտական 

ամսագրում, 

• Պետության համար վայել չէ ունենալ թույլ կամ խոտան գիտական 

ամսագիր, 

• Գիտական ամսագրի համար վայել չէ բավարարվել տեղական 

կարգավիճակով: 
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7. Եզրակացություններ 

Որակյալ հրապարակման համար հարկավոր է հեղինակի, գրախոսի և 

հրատարակչի (խմբագրի) պատասխանատվության եռամիասնությունը: 

Վերջին տասնամյակում աշխարհում կտրուկ աճել են գիտական 

հրատարակության ոլորտի հետ առնչվող բոլոր կողմերի 

անբարեխղճության ծավալները: ՀՀ-ում նույնպես առկա են 

հրատարակչական էթիկայի խախտումները գործընթացի բոլոր 

մասնակիցների կողմից: 

Կեղծիքների, զեղծարարությունների և հրատարակչական էթիկայի այլ 

խախտումների դեմ արդյունավետ պայքարի համար հարկավոր է, որ 

յուրաքանչյուր գիտաշխատող լայնորեն օգտագործի ցանցային 

հնարավորությունները՝ լինելու տեղեկացված և իր կողմից բացահայտած 

խախտումների մասին այլոց տեղեկացնելու: 

8. Երախտագիտություն 

Հեղինակները խորին շնորհակալություն են հայտնում կենսաբանական 

գիտ. թեկնածու Շուշանիկ Սարգսյանին, բժշկական գիտ. թեկնածու Արմեն 

Գասպարյանին և պատմական գիտ. թեկնածու Էդիտա Գզոյանին 

արժեքավոր քննարկման և դիտողությունների համար:  
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10. Հավելված 

 

10.1. Որոշ օգտագործված տերմինների բացատրություն 

Ազդեցության գործոն (Impact Factor, импакт-фактор): Գիտական ամսագրի 

գիտաչափական չափորոշիչ, որն արտացոլում է այդ ամսագրում 

հրապարակված հոդվածների ամենամյա հղումների միջին քանակը: Այն 

հաճախ օգտագործվում է որպես չափանիշ՝ տվյալ ոլորտի ամսագրերի 

հարաբերական կարևորությունը բնութագրելու համար: Ավելի բարձր 

ազդեցության գործոններով ամսագրերը համարվում են ավելի կարևոր: 

Գիտաչափության մեջ օգտագործվում են մի քանի տարբեր եղանակով 

հաշվվող ԱԳ-ներ (IF, SJR, SNIP): Ամենատարածվածը՝ Journal Citation 

Reports-ում հաշվարկվող ԱԳ-ն է: 

Անբարեխիղճ հրատարակիչ (unscrupulous publisher, недобросовестный 

издатель): Հրատարակչական էթիկայի սկզբունքները չպահպանող 

հրատարակիչ: 

Առևանգված ամսագիր (hijacked journal, захваченный журнал, похищенный 

журнал): Որևէ հեղինակավոր ամսագրին նմանակեցնող զեղծարարների 

կողմից ստեղծված կեղծ կամ անորակ պատճեն, որպեսզի 

ապակողմնորոշել իրական ամսագրի հավանական հեղինակներին և 

ստանալ եկամուտ նրանց ձեռագրերը հրատարակելով: 

Ապակողմնորոշիչ և անարժանահավատ գիտաչափական չափորոշիչներ 

(misleading metric indices, вводящие в заблуждение наукометрические 

индексы (импакт-факторы): Ժամանակակից գիտաչափության մեջ 

չօգտագործվող թվային չափորոշիչներ, որոնք հիմնված են 

փորձագետների սուբյեկտիվ գնահատականների և վիճահարույց 

մեթոդաբանությունների վրա ու հաշվվում կամ տրամադրվում են 

վճարովի հիմունքներով: 

Գիշատիչ ամսագիր (predatory journal, хищнический журнал): Գերշահույթ 

հետապնդող անբարեխիղճ ամսագիր, որը գանձված վճարի դիմաց 
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մատուցում է թերի կամ անորակ խմբագրական և հրատարակչական 

ծառայություններ: 

Գիշատիչ գիտաժողով (predatory conference, хищническая конференция): 

Գերշահույթ հետապնդող անբարեխիղճ գիտաժողով, որը 

մասնակիցներից գանձված վճարի դիմաց մատուցում է թերի կամ 

անորակ կազմակերպչական, խմբագրական և հրատարակչական 

ծառայություններ: 

Գիշատիչ հրատարակիչ (predatory publisher, хищнический издатель): 

Գերշահույթ հետապնդող անբարեխիղճ հրատարակչական 

ծառայություններ առաջարկող հրատարարակիչ:  

Գիտական ամսագիր (scientific (academic) journal, научный журнал): 

Համարվում է այն գրախոսվող և մատենագրվող պարբերականը, որտեղ 

ուղարկված գիտական հոդվածները հրապարակվելուց առաջ 

տրամադրվում են գրախոսման անկախ մասնագետների, որոնք 

կատարում են հետազոտություններ տվյալ հոդվածի թեմաներին մոտ 

ոլորտներում և որպես կանոն չեն հանդիսանում ամսագրի 

խմբագրության անդամներ: Գիտական ամսագրերը, բացի գիտական 

հոդվածներից, կարող են պարունակել գիտությանն առնչվող այլ նյութեր 

(մեկնաբանություն, սխալների կամ վրիպակների ուղղում, 

դասախոսություն, հարցազրույց, գրախոսություն, հոբելյանական, 

մահախոսական, մատենագիտություն, խմբագրի նյութ, 

հաշվետվություն, գովազդ և այլն), որոնք գիտական հոդված չեն 

համարվում, բայց, որպես կանոն, մատենագրվում են: 

Գիտական հոդված (scientific (academic) article, научная статья): Գիտական 

աշխատություն՝ հրապարակված գիտական ամսագրում (ժողովածուի 

մեջ): Պարունակում է օրիգինալ (ինքնատիպ) նոր հետազոտության 

արդյունքներ կամ հայտնի արդյունքների օրիգինալ ամփոփում: 

Գիտական հոդվածը համարվում է վավեր, եթե այն ենթարկվել է 

գիտական փորձաքննության (գրախոսման) մեկ կամ ավելի 

գրախոսների կողմից, որոնք հայտնի մասնագետներ են տվյալ 
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բնագավառում: Վերջիններս որոշում են կայացնում այդ հոդվածի 

օրիգինալության և տվյալ ամսագրում ընդգրկման 

նպատակահարմարության վերաբերյալ: Փորձաքննության ընթացքում 

հոդվածը կարող է անցնել փոփոխությունների, գրախոսությունների, 

խմբագրումների շարք՝ մինչև հրապարակելու կամ մերժելու մասին 

վերջնական որոշում կայացնելը: 

Գիտաչափական չափորոշիչ (scientometric indicator, наукометрический 

индикатор): Թվային ցուցանիշներ, որոնք արտացոլում են գիտական 

հոդվածի, գիտական ամսագրի, գիտական ուղղության, գիտաշխատողի, 

կազմակերպության, գիտության ոլորտում վարվող քաղաքականության 

արդյունավետությունը և գիտության զարգացման վրա թողած 

ազդեցությունը: 

Գիտաչափություն (scientometrics, наукометрия): Մատենաչափական 

հետազոտություն, որի նպատակն է ուսումնասիրել, գնահատել և 

վերլուծել գիտության զարգացումը գիտական տեղեկատվության 

վիճակագրական մշակման միջոցով՝ օգտագործելով զանազան 

գիտաչափական չափորոշիչներ: 

Գրագողություն (plagiarism, плагиат): Գրագողություն է համարվում 

ուրիշների կողմից հրատարակված կամ չհրատարակված 

գաղափարների՝ ներառյալ հետազոտության դրամաշնորհային 

հայտերը, առանց հղման օգտագործումը, այդ թվում այլ լեզվով 

ամբողջական հոդվածում «նոր» հեղինակության տակ: Այն կարող է 

տեղի ունենալ հետազոտության պլանավորման, իրականացման, գրելու 

կամ հրապարակման ցանկացած փուլում ու վերաբերում է և՛ տպագիր, 

և՛ էլեկտրոնային տարբերակներին: 

Գրախոսում (peer review, рецензирование): Ամսագրի խմբագիրների կողմից 

ընտրված մեկ կամ մի քանի անկախ անձի կողմից գիտական 

աշխատության մասին մասնագիտական գնահատմանը և բարելավելուն 

ուղղված գրավոր կարծիքների հավաքագրման գործընթաց է, որի 

նպատակն է համոզվել աշխատությունում առկա տեղեկությունների 
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հստակության, ճշգրտության և հուսալիության մեջ և, 

անհրաժեշտության դեպքում, հեղինակին հորդորել հետևելու 

գիտության մեջ ու տվյալ բնագավառում ընդունված ստանդարտներին: 

Գրախոսումը իրականացվում է ընթերցողներին աշխատության մեջ 

հնարավոր մեթոդաբանական սխալներից, կեղծարարություններից և 

գրագողությունից պաշտպանելու նպատակով: 

Էլեկտրոնային պահոց (digital library, электронная библиотека, 

репозиторий): Բազմազան թվային օբյեկտների (ներառյալ գրքեր, 

ամսագրեր, հոդվածներ) կարգավորված հավաքածու (գրադարան), որի 

նպատակն է արխիվացնել, պահպանել, դասակարգել և տրամադրել 

ըստ պահանջի պահվող փաստաթղթերի և նյութերի ֆայլերը: Բացի 

տպագիր նյութերից, կարող է ներառել վիզուալ, աուդիո և վիդեո նյութեր: 

Գիտական պահոցներից ամենահայտնին arXiv-ն է: 

Ինդեքսավորում (indexing, индексирование): Գիտական փաստաթղթերի 

(հոդված, մենագրություն, ատենախոսություն և այլն) բովանդակության 

արտապատկերումն է բանալի բառերի կամ կոդերի միջոցով, որոնք 

օգտագործվում են՝ մատենագիտական համակարգերում այդ 

փաստաթղթերի որոնման համար: Փաստորեն, դա թարգմանություն է 

փաստաթղթի բնական լեզվից արհեստական տեղեկատվական-

որոնողական մետալեզվի, որի ընթացքում ստեղծվում է փաստաթղթի 

որոնողական նպատակների համար հարմարեցված պատկերը: 

Ինդեքսավորման մակարդակը կամ խորությունը կախված է 

փաստաթղթի՝ այդ գործընթացին ներառված մասերից՝ վերնագիր, 

բանալի բառեր, սեղմագիր, ամբողջ տեքստ: Ինդեքսավորումը 

իրականացվում է որոշակի իմաստային բառերի և 

բառակապակցությունների քաղումով կա՛մ փաստաթղթի միջից, կա՛մ էլ 

համապատասխան տերմինաբանական բառարանից: Այն կարող է 

իրականացվել տվյալ փաստաթղթի մակարդակով (օրինակ, գրքի), 

տվյալ հավաքածուի (գրադարանի) բոլոր փաստաթղթերի մակարդակով 

(օրինակ, PubMed), կամ տվյալ ոլորտի բոլոր հրապարակված 

փաստաթղթերի (օրինակ, Chemical Abstracts) մակարդակով: Չպետք է 
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շփոթել փաստաթղթերի ինդեքսացիայի հետ, որի նպատակն է 

փաստաթղթերի դասակարգումը:  

Ինդեքսավորող համակարգ (indexing system, индексирующие системы): 

Գիտական ինդեքսավորում և ինդեքսացիա իրականացնող 

համակարգեր, օրինակ, Zentralblatt MATH, Chemical Abstracts կամ 

PubMed։ 

Խարդախ կամ կեղծ գիտաչափական չափորոշիչներ (fraudulent or false 

metric indices, мошеннические или ложные метрические индексы 

(импакт-факторы): Արհեստականորեն գեներացված թվային 

չափորոշիչներ, որոնք իբր թե հաշվված են գիտաչափության մեջ 

ընդունված եղանակներով: Տրամադրվում են վճարովի հիմունքներով: 

Խարդախ հրատարակիչ (fraud publisher, жульничающий издатель): 

Անբարեխիղճ հրատարակիչ, որը շահույթ ստանալու համար 

գիտակցաբար դիմում է խարդախության և կեղծիքի: 

Խոտան (թափոնային) ամսագիր (junk journal, trash journal, мусорный 

журнал): Ամսագիր, որը հրատարակում է ցածր որակի հոդվածներ 

առանց պատշաճ գրախոսության և խմբագրման: 

Կեղծ և անիրական գիտաժողովներ (scam and bogus conferences, 

мошеннические и фиктивные конференции): Գիտաժողովներ, որոնց 

կազմակերպիչները էապես խախտում են ընդունված ձևաչափերը և 

սկզբունքները. այն է՝ հեղինակների կողմից անձամբ ներկայացում և 

քննարկում բանավոր կամ պոստերային զեկույցների, որոնք նախապես 

ընտրված են գիտական ծրագիրը կազմող հեղինակավոր 

գիտնականների կողմից, և այդ զեկույցների հիման վրա խմբագրված 

հաղորդումների (proceedings) հրատարակում: 

Հեղինակային իրավունք (copyright, авторское право): Այն որոշակի 

ժամանակաշրջանով բացառիկ իրավունք է վերապահում օրիգինալ 

աշխատանքի հեղինակին այդ աշխատանքի նկատմամբ՝ ներառյալ դրա 

հրատարակումը, տարածումը և ձևափոխումը։ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84
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Հեռակա գիտաժողովներ (correspondence conferences, заочные 

конференции): Կեղծ գիտաժողով, երբ հրատարակվում է միայն 

գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն, իսկ գիտաժողովը և բանավոր 

զեկույցները իրականում չեն կայանում: 

Հեռահար (առցանց) գիտաժողով (online conference, videoconference, webinar, 

онлайн-конференции, видеоконференции, вебинар): Գիտաժողով, որը 

անցկացվում է ժամանակակից հեռահաղորդակցության 

հնարավորությունների օգտագործումով, երբ մասնակիցները զեկուցում, 

ունկնդրում և քննարկում են զեկույցները առցանց՝ կապնվելով միմյանց 

նախօրոք որոշված օրերին և ժամերին:  

Հոդված: Որևէ տպագրության մաս կազմող ինքնուրույն միավոր՝ հստակ 

ամրագրված էջերով, իր ուրույն վերնագրով, սեղմագրով, բանալի 

բառերով, հեղինակներով և անհատական կոդերով տարբեր 

մատենագրող (ԳՏՄԻՀ, WOS, Scopus, Pubmed, eLibrary, Pubmed, etc.) և 

գրանցող (DOI) համակարգերում: Հոդվածի նկարագրության 

ատրիբուտներն են՝ հոդվածին համապատասխանող էջերը կամ 

համարը գրքում, նյութի տեսակը, հեղինակներն իրենց հասցեներով կամ 

աշխատանքի վայրերով, նամակագրության համար առանձնացված 

հեղինակը, բազմալեզու սեղմագիրը և բանալի բառերը, գիտության 

բնագավառի դասիչները, տպագրության հանձման և ընդունման 

ամսաթվերը, աշխատանքը ֆինանսավորող կամ աջակցող մարմինների 

թվարկումը, օգտագործված այլ տպագիր աղբյուրների ցանկը (հղումներ 

հոդվածների, գրքերի և այլ տեսակի նյութերի վրա): 

Հոդվածի հրապարակման գին (article processing charge, publication fee, плата 

за публикацию статьи): Գումար, որը գանձվում է հեղինակից՝ հոդվածի 

հրատարակման հետ կապված ծախսերը հոգալու համար: Իր մեջ 

ներառում է գրախոսման, խմբագրման, հրատարակման, 

մատենագրման, ինդեքսավորման, արխիվացման ծախսերը:  

Մատենագիտություն (bibliography, библиография): Տեղեկատվական 

գիտության ոլորտ, որը ուսումնասիրում է գրավոր աղբյուրները որպես 
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ֆիզիկական օբյեկտներ և իրականացնում է դրանց գիտական 

նկարագրության պատրաստումը, տարածումը ու օգտագործումը: Այն 

ներառում է մատենագիտական գործունեության ստանդարտիզացիան, 

գրավոր աղբյուրների դասակարգումը, մատենագիտական 

կատալոգների և ուղեցույցների կազմումը, հղման ինդեքսների վարումը:  

Մատենաչափություն (bibliometrics, библиометрия): Մատենագիտության 

քանակական ուսումնասիրություններ իրականացնող ենթաոլորտ: 

Մեգա-ամսագիր (Mega-journal, мега-журнал): Գիտության բոլոր 

ոլորտներից հոդվածներ հրատարակող ԲՄ գրախոսվող ամսագիր: 

Լինում են բարեխիղճ (օրինակ՝ PLOS One, SAGE Open, Scientific Reports) և 

ոչ (օրինակ՝ British Journal of Science, International Journal of Current 

Research, International Journal of Science and Advanced Technology, World 

Journal of Science and Technology):  

Պարբերական: Ցանկացած տպագիր միավորների (գրքերի, համարների) 

շարք, որոնք լույս են տեսնում որոշակի հաճախականությամբ (կայուն 

կամ ոչ կայուն պարբերականությամբ՝ օր, շաբաթ, ամիս, եռամսյակ, 

տարի), ունեն ընթացիկ համար, կայուն անվանում, կայուն գիտական 

ուղղվածություն, հրատարակման նպատակ, համեմատաբար կայուն 

կառուցվածք, ձևավորում, խմբագիր կամ խմբագրական խորհուրդ, բայց 

տարբերվող հեղինակներ ու բովանդակություն: Դա կարող է լինել 

ամսագիր, տեղեկագիր, թերթ, տարեգիրք, գրքերի սերիա՝ առանց 

հստակ պարբերականության: Պարբերականի նկարագրությանը բնորոշ 

ատրիբուտներն են. տպագիր, էլեկտրոնային և թարգմանված 

տարբերակների միջազգային գրանցման կոդերը (ISSN և/կամ ISBN), 

անվանումը, առաջին թողարկման (համարի, հատորի) տարին, 

հրատարակիչը, խմբագիրները, միջազգային գիտական 

տեղեկատվական շտեմարաններում մատենագրումը և/կամ 

ինդեքսավորումը, լեզուն (լեզուները) և այլն: Գիտական 

պարբերականում զետեղվող նյութերը նախկան խմբագրության կողմից 

հրապարակման որոշում ընդունելը ենթարկվում են գրախոսման և 
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խմբագրման: Պարբերականի ատրիբուտները (պարբերականությունը, 

անվանումը, ծավալը, գրանցումը, հրատարակիչը, խմբագիրը) կարող են 

ժամանակի ընթացքում փոփոխվել, սակայն փոփոխվելիս, որպես 

կանոն, աշխատում են պահպանել ավանդույթները, ուղղվածությունը և 

նպատակները: Որոշ պարբերականներ չունեն թղթային (տպագիր) 

տարբերակ և լույս են տեսնում միայն էլեկտրոնային տեսքով: 

Վիճահարույց «ազդեցության գործոն» տրամադրող ընկերություններ 

(Misleading Impact Factors Companies, компании, предоставляющие 

спорные импакт-факторы): Կազմակերպություններ, որոնք 

«հաշվարկում» են և հրապարակում ամսագրերի վիճահարույց ԱԳ-ներ 

(կամ այլ նմանատիպ թվային ցուցանիշներ) հրատարակիչների համար, 

որոնք օգտագործում են դրանք իրենց ամսագրերի կայքերում և սպամ 

էլեկտրոնային նամակներում, որպեսզի ապակողմնորոշեն 

գիտնականներին՝ ձևացնելով, որ իրենց ամսագրերը ունեն վավերական 

ԱԳ-ներ: 

Տպագրություն (issue, издание): Տպարանից դուրս եկած ինքնուրույն 

տպագիր միավոր: Դա կարող է լինել գիրք, մենագրություն, հոդվածների 

ժողովածու, ձեռնարկ, պարբերականի (ամսագրի, հանդեսի) թողարկում 

(համար, պրակ), ատլաս, կատալոգ, ուղեցույց, բառարան, 

հանրագիտարան, տեղեկատու, գիտաժողովի նյութերի հավաքածու, 

թերթ և այլն: Տպագրության նկարագրության առանձնահատուկ 

ատրիբուտներն են՝ տպագրողը (հրատարակիչը), երաշխավորողը, 

տպագրության վայրը, տարին, տպաքանակը, ծավալը (տպագրական 

մամուլ միավորով), խմբագիրը (խմբագիրները կամ խմբագրական 

խորհուրդը), առաջաբանի (վերջաբանի) և ցանկի առկայությունը, 

միջազգային գրանցման կոդը (ISBN կամ ISSN) և այլն: 
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10.2. Որոշ ընդունված հապավումների բացատրություն 

COPE (Committee on Publication Ethics): Հրատարակչական էթիկայի 

կոմիտե, որը ստեղծվել է 1997 թվականին: Բարեխիղճ հրատարակիչները 

միավորվում են՝ միասին դիմակայելու գիտական հրատարակչության մեջ 

տեղ գտած զեղծարարություններին: COPE-ն 2017-ի վերջին միավորում էր 

12 հազարից ավելի անդամ (https://publicationethics.org/): Ենթադրվում է, որ 

COPE-ի բոլոր անդամները կհետևեն ընդունված “Code of Conduct for Journal 

Editors” ամսագիր խմբագրողների վարքագծի կանոնագրքին:  

CRIS (Current Research Information System): Ընթացիկ 

հետազոտությունների տեղեկատվական համակարգը նախատեսված է 

իրականացվող հետազոտությունների հետ առնչվող ամբողջ 

տեղեկատվությունը՝ սկսած գաղափարից մինչև վերջնական արդյունքների 

հրապարակումը, կուտակել մեկ համակարգում, որը մատչելի է և՛ 

հետազոտողի համար, և՛ իր ղեկավարության, և՛ ֆինանսավորող 

մարմինների, և՛ գործարարների, և՛ ԶԼՄ-ների, և՛ հասարակության: Տարբեր 

կազմակերպությունների CRIS-համակարգերը ստեղծվում են նույն 

ձևաչափով և միավորվում են՝ ընդհուպ մինչև երկրի CRIS համակարգը, որը, 

իր հերթին, ինտեգրվելու է Եվրոպական euroCRIS համակարգին: Այդ 

համակարգը թույլ է տալիս իրականացնել ընթացիկ գիտական 

գործունեության օպերատիվ մոնիթորինգ և հետազոտությունների 

ինտեգրում միջազգային գիտական տարածք: 

Crossref (Cross Reference): Հանդիսանում է DOI միջազգային հիմնադրամի 

DOI-ների պաշտոնական գրանցման գործակալություն: Այն ղեկավարվում է 

Publishers International Linking Association Inc. (PILA) կողմից և 2000 թ.-ի 

սկզբին մեկնարկել է որպես հրատարակիչների միջև համագործակցային 

նախաձեռնություն, որպեսզի հնարավորություն ընձեռնի տարբեր 

հրատարակիչների համացանցային գիտական ամսագրերում առկա 

հղումներն առցանց կապելու համապատասխան հրապարակումների հետ: 

Այս նախաձեռնության նպատակն է խթանել հղումների անմիջական 

մատչելիությունը ընթերցողի համար: Այսօր համակարգը պարունակում է 
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մոտ 100 միլիոն փոխկապակցված հրապարակում, որոնց թվում, իհարկե, 

մեծամասնությունը (մոտ 70 միլիոն) կազմում են գիտական ամսագրերի 

հոդվածները: Համակարգում առկա են գրքեր և ժողովածուներ (մոտ 15 

միլիոն), ատենախոսություններ (մոտ 170 հազար), գիտաժողովների նյութեր 

(5 միլիոնից ավելի), հաշվետվություններ և այլ հրապարակումներ: 

(https://www.crossref.org/) 

CSE (Council of Science Editors): Գիտության խմբագիրների միությունը 

գործում է ԱՄՆ-ում 1957 թվականից, նախ որպես կենսաբանական 

գիտությունների ոլորտի խմբագիրների միություն, իսկ 2000 թվականից 

ներառում է գիտության բոլոր ոլորտների խմբագիրներին 

(https://www.councilscienceeditors.org/): Անդամները մուծում են 

անդամավճար, որը զարգացող երկրների խմբագիրների համար 50 ԱՄՆ 

դոլար է:  

DOAJ (Directory of Open Access Journals): Բաց մատչելիության ամսագրերի 

կատալոգ: Ստեղծվել է 2002 թվականին: DOAJ-ում ընդգրկվելուց առաջ և 

հետագայում ամսագիրն անցնում է պարբերական ստուգումներ՝ ԲՄ 

ամսագրերին ներկայացվող բոլոր պահանջներին համապատասխանելու 

ուղղությամբ: Խախտումների բացահայտման դեպքում ամսագիրը 

հեռացվոմ է DOAJ կատալոգից: 

DOI (Digital Object Identifier) (www.doi.org) (թվային օբյեկտի նույնացուցիչ 

իդենտիֆիկատոր): Ձևաչափը բաղկացած է երկու մասից, բաժանված (/) 

նշանով (10.N/X): Առաջին մասը սկսվում է 10.-ով, որից հետո հետևում է 

բազմանիշ թիվ (N), որը շնորհվում է հրատարակչությանը և տարածվում 

տվյալ հրատարակչության բոլոր թվային հրապարակումների վրա: 

Երկրորդ (X) մասի ձևաչափն ազատ է, և ամեն հրատարակչություն 

ինքնուրույն է այն ձևավորում, միակ սահմանափակումը՝ այն պետք է 

բաղկացած լինի տառերից ու թվերից, և ամեն մի հրապարակում պետք է 

ունենա չկրկնվող, ուրույն հաջորդականություն: Պաշտոնական գրանցողն է 

Crossref միջազգային գործակալությունը: Ծառայությունը վճարովի է, 

տարեկան վարձը (CrossCheck Annual Fees)՝ 275 ԱՄՆ դոլար: Եթե 
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հրատարակչությունը ուզում է օգտվել գրագողություն ստուգելու 

հնարավորությունից, ապա լրացուցիչ մուծում է տարեկան (CrossCheck for 

detecting plagiarism) 55 ԱՄՆ դոլար: Վերջին երեք տարվա լույս տեսած 

հրապարակման ամեն մի նոր DOI-ն գրանցելը արժի 1 ԱՄՆ դոլար: Եթե 

հրատարակչությունը ուզում է վերագրել DOI իր ավելի վաղ 

հրապարակումներին, ապա դրանց համար սահմանված է ավելի ցածր գին՝ 

0.15 ԱՄՆ դոլար: Օրինակ, 30 հոդված պարունակող ամսագրի մեկ ընթացիկ 

համարի հոդվածների ապահովելը DOI-ներով արժե 31 ԱՄՆ դոլար, իսկ 

հին համարի դեպքում՝ 4.65 ԱՄՆ դոլար: 

eLIBRARY.ru (Российская научная электронная библиотека): Ռուսական 

գիտական էլեկտրոնային գրադարան, որը ինտեգրված է ռուսական 

գիտական հղման ինդեքսի (RSCI) հետ: 2017 թվականի վերջին 

պարունակում էր 26 միլիոն հրապարակման ամբողջական 

մատենագիտական նկարագրություն, հիմնականում նախկին խորհրդային 

երկրներից: 2015 թվականից մատենագրվում են նաև 50 գիտական ամսագիր 

ՀՀ-ից: 2017 թվականից ինտեգրված է Web of Science և Scopus համակարգերի 

հետ: 

ERIH (European Reference Index for the Humanities): Ստեղծվել է 2008 

թվականին Norwegian Social Science Data Services (NSD) կազմակերպության 

կողմից՝ որպես հասարակական և հումանիտար գիտությունների ոլորտի 

տարբեր լեզուներով հրապարակումների հղման ինդեքս 

(http://erihplus.nsd.no/): ERIH-ը մատենագիտական կամ վարկանիշային 

գործիք չէ: 

euroCRIS (European Current Research Information System): Եվրոպական 

կազմակերպություն է, որը պատասխանատու է եվրոպական երկրների 

CRIS համակարգերի ստեղծման և ինտեգրման աշխատանքների 

կոորդինացման համար: Համակարգերը կարող են լինել զանազան 

նշանակության, թեմատիկայի և բնույթի ու պարունակեն տեղեկատվություն 

կազմակերպությունների, փորձաքննությունների, նախագծերի, 

ծառայությունների, արտադրանքի, հրապարակումների և ստանդարտների 
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մասին: 2000 թվականին մշակվել և առաջարկվել է տեղեկատվության 

ներկայացման CERIF (Common European Research Information Format) 

ստանդարտը: Մանրամասն տեղեկություններ արդեն ներմուծված 

համակարգերի մասին կարելի է իմանալ euroCRIS համակարգում առկա 

DRIS (Directory of Research Information Systems) տեղեկատուից: 

ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors): Բժշկական 

ամսագրերի խմբագիրների միջազգային կոմիտեի առաջարկություններին 

(Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly 

work in Medical Journals) 2017 թվականին հետևում էին 3200-ից ավելի 

բժշկական ամսագրեր (http://www.icmje.org): 

IF (Impact Factor): WoS-ում ընդունված հղումների հիման վրա 

հաշվարկվող գիտական ամսագրի արդյունավետության չափանիշ 

(ազդեցության գործոն՝ ԱԳ), որն արտահայտում է ամսագրի միջին 

տարեկան հղվածությունը: Ամեն տարի վերահաշվարկվում է և հավասար է 

տվյալ տարում լույս տեսած և WoS-ում ինդեքսավորված բոլոր 

հոդվածներում տվյալ ամսագրի նախորդ երկու տարվա հոդվածների վրա 

կատարված հղումների քանակին՝ բաժանած այդ հոդվածների քանակի 

վրա: 

ISBN (International Standard Book Number): Գրքի միջազգային ստանդարտ 

համարը առաջարկվել է 1966 թվականին Մեծ Բրիտանիայում: Միջազգային 

ստանդարտ է 1970 թվականից (ISO 2108): Ներկայացնում է իրենից 10-

նիշանոց թիվ, որոնցից առաջին 9-ը իմաստալից են, իսկ վերջինը՝ 

ստուգման համար: Շնորհում են ազգային կենտրոնները: 2007 թվականից 

դիմացից ավելացվել է 978 կոդը և դարձել է 13-նիշանոց թիվ: Այժմ շնորհվող 

համարի ձևաչափը բաղկացած է հինգ մասից՝ բաժանված ոչ պարտադիր (-) 

նշանով. 978-երկիր-հրատարակչություն-համար-ստուգիչ: ՀՀ-ում երկիր 

(խումբ) եղել են՝ 5, 99930, 99941, 9953, 9939, … 

ISSN (International Standard Serial Number): Եզակի գրանցման Միջազգային 

ստանդարտ սերիական համար, որը թույլ է տալիս բացահայտել ցանկացած 

պարբերական՝ անկախ լեզվից ու կրիչից: Միջազգային ստանդարտ է 1975 
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թվականից (ISO 3297): Համակարգում է Փարիզում գտնվող Միջազգային 

կենտրոնը: Ներկայացնում է իրենից 8-նիշանոց թիվ, որոնցից առաջին 7-ը 

իմաստալից են, իսկ վերջինը՝ստուգման համար: Շնորհում են ազգային 

կենտրոնները: ՀՀ-ի պարբերականներին շնորհվում է 1829-NNNC 

ձևաչափով, որտեղ NNN-ը շնորհում է ISSN-ի Ազգային կենտրոնը, իսկ C-ն 

ստուգիչ թիվ է: 

MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas կամ անգլերեն՝ 

Information Matrix for the Analysis of Journals): Յուրաքանչյուր տարի 

թարմացվող գիտական ամսագրերի նույնականացման և վերլուծության 

համակարգ է՝ ստեղծված Բարսելոնայի համալսարանում 

(http://miar.ub.edu/): Ամսագրերը խմբավորված են ըստ խոշոր գիտական 

բնագավառների և ոլորտների: Համակարգը պարունակում է 

տեղեկություններ ISSN ունեցող ամսագրերի մատենագրման և 

ինդեքսավորման մասին տարբեր տեղեկատվական հարթակներում, 

շտեմարաններում և կատալոգներում: Յուրաքանչյուր ամսագրի 

ներկայացվածությունը տարբեր հարթակներում գնահատվում է թվային 

ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria կամ անգլերեն՝ Secondary 

Composite Index Broadcasting) չափորոշիչով: 

OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association): ԲՄ գիտական 

հրատարակիչների միավորում (https://oaspa.org/): Վերջնական ձևավորվել է 

2012 թվականին՝ ներկայացնելու բոլոր տեսակի ԲՄ գիտական 

հրատարակիչների շահերը: Իր առաքելությունը իրականացնում է 

տեղեկատվության փոխանակման, չափանիշների սահմանման, 

ձևաչափերի առաջարկման, շահերի պաշտպանության, կրթության և 

նորարարության խթանման միջոցով: Անդամները ենթարկվում են խիստ 

նախնական քննության և այնուհետև OASPA-ում մնալու համար պետք է 

պահպանեն ԲՄ հրատարակման բարձր չափանիշները: Անդամների թվում 

են. Cambridge University Press, Brill, De Gruyter, Oxford University Press, PLOS, 

Royal Society, SAGE Publications, Springer Nature, Taylor & Francis, Wiley 

հրատարակչությունները: Ըստ OASPA-ի գնահատման, աշխարհում այժմ 
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կան 5000-ից ավելի ԲՄ հրատարակիչներ, որոնք հրատարակում են մոտ 

9000 ԲՄ ամսագիր, սակայն շատ քչերն են անդամագրվել (մոտ 150): 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID): Նախաձեռնությունը սկիզբ է 

առել 2010 թվականին և սկսել է գործել 2012-ի հոկտեմբերից: Որպես հիմք 

ծառայել է Thomson Reuters ընկերության ResearcherID համակարգը: 

Գրանցված գիտնականների քանակը 2017 թվականի հոկտեմբերին 

գերազանցել է 4 միլիոնը: ORCID նույնականացուցիչը 16 նիշանոց համար է՝ 

չորս չորսական նիշերից բաղկացած, որոնք բաժանված են (-) նշանով: 

Բոլոր նիշերը թվեր են, բացառությամբ վերջինի, որը կարող է լինի նաև X 

տառը: (https://orcid.org/) 

RSCI (Russian Science Citation Index, կամ ռուսերեն՝ Российский индекс 

научного цитирования, РИНЦ): ՌԴ գիտնականների գիտական 

հրապարակումների մատենագիտական շտեմարան՝ օժտված հղումների 

ուսումնասիրման հնարավորություններով: Մշակվում է 2005 թվականից 

«Էլեկտրոնային գիտական գրադարան» ընկերության կողմից 

(eLIBRARY.ru): 2016 թվականից ինտեգրված է Web of Science և Scopus 

համակարգերի հետ: 

Scopus (SciVerse Scopus): Աշխարհի ամենամեծ ունիվերսալ հեղինակավոր 

մատենագիտական գիտական հրապարակումների շտեմարան՝ օժտված 

հղումների ուսումնասիրման հնարավորություններով (www.scopus.com): 

Ստեղծվել է ScienceDirect հարթակի հիման վրա, որն ապահովում է 

վճարովի մատչելիություն գիտական հրատարակություններին և գործում է 

2004 թվականից: Ստեղծողը և սեփականատերը Elsevier հրատարակչական 

կորպորացիան է: 2017 թվականի վերջին պարունակում էր 65 միլիոն 

հրապարակման ամբողջական մատենագիտական նկարագրություն: 

SJR (SCImago Journal Rank): Scopus-ում ընդունված հղումների հիման վրա 

հաշվարկվող ամսագրի արդյունավետության չափանիշ, որում հղումի քաշը 

կախված է հղող ամսագրի հղվածությունից, ի տարբերություն IF-ից, որտեղ 

բոլոր հղումներն ունեն միևնույն քաշը: 

SNIP (Source Normalized Impact per Paper): Scopus-ում ընդունված 

հղումների հիման վրա հաշվարկվող ամսագրի արդյունավետության 
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չափանիշ, որը թույլ է տալիս համեմատել տարբեր ոլորտների ամսագրերը, 

քանի որ հաշվարկելիս հղման քաշը նորմավորվում է տվյալ ոլորտում 

կատարված բոլոր հղումների քանակով: 

Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory): Միջազգային հեղինակավոր 

տվյալների բազա, որը պարունակում է ավելի քան 700 հազար 

պարբերականների նկարագրություն և ակտիվորեն օգտագործվում է 

էլեկտրոնային կատալոգների, գրադարանների, պահոցների, Scopus և Web 

of Science գիտական տվյալների բազաների աշխատակիցների կողմից՝ 

գիտական ամսագրերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն 

ստանալու համար (http://ulrichsweb.com): Հրատարակվում է նաև որպես 

ամենամյա բազմահատոր տեղեկատու:  

WAME (World Association of Medical Editors): Բժշկական ամսագրերի 

խմբագիրների միավորումը ստեղծվել է 1995 թվականին՝ նպաստելու 

համագործակցությանը և հաղորդակցմանը խմբագիրների միջև, 

կատարելագործելու խմբագրական ստանդարտները, բարձրացնելու 

խմբագիրների պրոֆեսիոնալիզմը կրթության, ինքնաքննադատման և 

ինքնակարգավորման միջոցով, ինչպես նաև խթանելու բժշկության 

ոլորտում խմբագրման սկզբունքների և պրակտիկայի 

հետազոտությունները (http://www.wame.org): WAME-ի կարևոր 

գործընթացներից է այդ ոլորտում խոտան և գիշատիչ ամսագրերի 

բացահայտումը [Laine, 2017]:  

WorldCat (https://www.worldcat.org/): Էլեկտրոնային մատենագիտական 

կատալոգ, որը պարունակում է տեղեկություններ աշխարհի 

գրադարանների պարունակության մասին, այդ թվում նրանցում առկա 

գիտական ամսագրերի, գրքերի և ժողովածուների:  

WoS (Web of Science): Գիտական հրապարակումների առաջին և 

ամենահեղինակավոր տեղեկատվական համակարգը: Ստեղծվել է 1963 թ. 

ԱՄՆ-ում Յուջին Գարֆիլդի կողմից որպես վճարովի ծառայություն՝ “Science 

Citation Index” անվան տակ: “Web of Science” անվամբ հանդես է գալիս 2000 

թ.-ից: 2016 թ.-ից տրամադրվում է բաժանորդագրությամբ “Clarivate 
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Analytics” անկախ մասնավոր ընկերության կողմից, որը ձեռք է բերել այդ 

մտավոր սեփականությունը և գիտության ոլորտում բիզնեսը Thomson 

Reuters ընկերությունից:  

АНРИ (Ассоциация Научных Редакторов и Издателей): «Գիտական 

խմբագիրների և հրատարակիչների ասոցիացիա» մասնագիտական 

միության (http://rasep.ru/) նպատակն է նպաստել ՌԴ ազգային գիտական 

հրատարակչական գործի զարգացմանը և միջազգային չափորոշիչներին 

համապատասխանեցմանը, հրատարակչական էթիկայի պահպանմանը, 

Web of Science և Scopus համակարգերում ՌԴ ամսագրերի լիարժեք 

ընդգրկմանը: 

ИФ РИНЦ (Импакт-фактор Российского индекса научного цитирования): 

РИНЦ-ի ազդեցության գործոնը հաշվարկվում է ռուսական գիտական 

ամսագրերի, ռուսերենով լույս տեսնող արտասահմանյան ամսագրերի, 

ինչպես նաև որոշ օտարերկրյա ամսագրերի համար, որոնք ունեն 

տվյալների փոխանցման համար Ռուսական գիտական էլեկտրոնային 

գրադարան eLIBRARY-ի հետ լիցենզային պայմանագիր: Թարգմանված 

ռուսական ամսագրերի համար այն հաշվարկվում է միայն ռուսերեն 

տարբերակի համար: Հաշվարկվում է նախորդ երկու (կամ հինգ) տարիների 

ընթացքում РИНЦ-ում ընդգրկված ամսագրերում եղած հղումների հիման 

վրա:  

Диссернет (Вольное сетевое сообщество “Диссернет”): Ինչպես նշված է 

կայքում (https://www.dissernet.org/), դա փորձագետների, հետազոտողների և 

թղթակիցների ազատ ցանցային միություն է, որի նպատակն է 

զեղծարարների, կեղծարարների և ստախոսների բացահայտումը: 

Միության անդամները համատեղ ջանքերով աշխատանքի ցանցային 

բաշխմամբ և ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների 

օգտագործմամբ դիմակայում են գիտության և կրթության բնագավառներում 

իրականացվող անօրինական կեղծիքներին և խախտումներին, հատկապես 

ատենախոսությունների պաշտպանության ու գիտական աստիճանների 

շնորհման գործընթացներում: 
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НЭИКОН (Национальный Электронно-Информационный Консорциум): 

ՌԴ Ազգային էլեկտրոնային-տեղեկատվական կոնսորցիումի 

(http://www.neicon.ru/) նպատակն է նպաստել գիտելիքի վրա հիմնված 

տնտեսության աճին, մշակույթի, գիտության և կրթության մակարդակի 

բարձրացմանը՝ ընթերցողներին էլեկտրոնային ձևաչափով տարածվող 

ժամանակակից գիտական տեղեկատվությամբ ապահովելու միջոցով: 

Կոնսորցիումի մեջ ընդգրկված կազմակերպությունների համար 

իրականացվում է միջազգային և ազգային տեղեկատվական 

հավաքածուների, շտեմարանների և համակարգերի կենտրոնացված 

բաժանորդագրություն, ինչպես նաև գիտական, ուսումնական և 

փորձագիտական այլ գործունեություններ: 
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10.3. Հրատարակում ըստ պահանջի ձևաչափի հրատարակիչներ 

Հրատարակչություններ. 

 VDM Verlag Dr. Müller GmbH & Co. KG (2002, Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG (Սաարբրյուկեն, Գերմանիա)  

 Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften GmbH & Co. KG (Սաարբրյուկեն, 

Գերմանիա) 

 EUE Editions Universitaires Européennes (2010, Սաարբրյուկեն, Գերմանիա)  

 Verlag Classic Edition (2009, Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 Saarbrücker Verlag für Rechtswissenschaften (2009, Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 Sanktum Publishing (2012, Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 Fromm Verlag (2010, Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 Doyen Verlag (2010, Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 FastBook Publishing (2009, Բո-Բասեն, Մավրիկիոս) 

 Alphascript Publishing (2009, Բո-Բասեն, Մավրիկիոս) 

 Betascript Publishing (2010, Բո-Բասեն, Մավրիկիոս) 

 YAM Publishing (2012, Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 Just Fiction! Edition (Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 Editorial Académica Española (Մոնտեվիդեո, Ուրուգվայ) 

 Palmarium Academic Publishing (2011, Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 Bloggingbooks (2011, Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 Издательство «Другое решение» (2013, Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 Scholars’ Press (2012, Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 SVH-Verlag (Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 PAI Presse Accademiche Italiane (Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy (2013, Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 Novas Edições Acadêmicas (Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 Verlag Lebensreise (Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

Սպասարկող ընկերություններ. 

 VDM Publishing House Ltd (Բո-Բասեն, Մավրիկիոս) 

 VDM Verlagsservicegesellschaft mbH (2008, Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 VDM IT-Dienstleistungen GmbH & Co. KG (2008, Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 MoreBooks! Publishing GmbH (2009, Քիշնև, Մոլդովա) 

 VDM Verwaltung Aktiengesellschaft (Սաարբրյուկեն, Գերմանիա) 

 NicerBooks! Publishing GmbH (Արգենտինա) 

 BetterBooks! Publishing GmbH (Ռիգա, Լատվիա)  
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Բովանդակություն 

1. Ներածություն 

2. Հրատարակչական էթիկայի զեղծարարություններ 

2.1. Հեղինակի կողմից հրատարակչական էթիկայի հնարավոր խախտումներ 

2.2. Խմբագիրների կողմից հրատարակչական էթիկայի հնարավոր 

խախտումներ 

2.3. Գրախոսների կողմից հրատարակչական էթիկայի հնարավոր 

խախտումներ 

2.4. Հրատարակիչների կողմից թույլ տրվող խախտումներ 

2.5. Բաց մատչելիության շարժում 

2.6. Կեղծ կամ անորակ գիտության առաջացման պատճառները 

2.7. Գիտական հանրության պայքարը զեղծարարների դեմ 

3. Կեղծ և ցածրորակ ծառայություններ գիտական հրատարակչության ոլորտում 

3.1. Անբարեխիղճ, խաբեբա և գիշատիչ հրատարակիչներ 

3.2. Խոտան, առևանգված և գիշատիչ ամսագրեր 

3.3. Միջնորդ խմբագրական և հրապարակման գործակալություններ 

3.4. Ինքնախմբագրված մենագրություններ ու ատենախոսություններ 

3.5. Կեղծ և անիրական գիտաժողովների զեկույցներ 

4. Կեղծ և ցածրորակ ծառայություններ գիտական տեղեկատվության ոլորտում 

4.1. Անվավեր միջազգային գրանցումներ 

4.2. Ցածրորակ մատենագիտական համակարգեր և էլեկտրոնային պահոցներ 

4.3. Ցածրորակ մատենագրող և ինդեքսավորող համակարգեր  

4.4. Կեղծ և ապակողմնորոշիչ ծառայություններ գիտաչափության ոլորտում 

4.5. Վիճահարույց «ազդեցության գործոն» տրամադրող ընկերություններ 
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